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I 

Förord  

Under våren 2016 genomfördes detta arbete som en avslutande termin på 

lantmätarprogrammet med ekonomisk och juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle. 

 

Den som genom Lantmäteriet framhöll ämnet och som bidrog med kunskap och 

hjälpmedel under arbetets gång var Hans Söderblom, fastighetsekonom vid 

Lantmäteriet i Gävle. Vi vill tacka dig för all hjälp och inspiration till arbetet.  

 

Ett speciellt tack till vår handledare Märit Walfridsson som hjälpsamt, förstående och 

idé-berikat väglett oss genom hela arbetets gång. Tack! 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till de som hjälpt till med nödvändig information och de 

som ställt upp på intervju och delat med sig av sin kunskap. 

 

Slutligen vill vi tacka våra klasskamrater för tre år tillsammans på lantmätarprogrammet 

i Gävle.  

 

Gävle den 1 juni 2016 

 

 

 

 Josefine Bosell  Martin Lindblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II 

 

Sammanfattning 

Vid fastighetstaxering av lokalhyreshus tar inte värderingsmodellen för mark hänsyn 

till att det finns utrymmen under mark som generar hyresintäkter. Det innebär att 

taxeringsvärdet för markvärdet möjligtvis inte avspeglar marknadsvärdet.  

Syftet med arbetet är att göra en kartläggning av två svenska städer för att 

tillhandahålla underlag som hjälper Lantmäteriet i sitt arbete att förbättra kvaliteten på 

taxeringsvärdet. Målet är att identifiera möjliga samband mellan marknadsvärdet i 

jämförelse med taxeringsvärdet för fastigheter med och utan utrymme under mark.  

Metoderna som tillämpas är en kvalitativ analys av köpesummor i förhållande till 

taxeringsvärden och kvalitativa intervjuer. Analysen av köpesummor utfördes för att 

besvara om utrymme under mark påverkar marknadsvärdet jämfört med 

taxeringsvärdet. Intervjuerna syftar till att ge djupare kunskap om värdet för utrymme 

under mark. 

Resultatet från analysen av köpesummor visade att marknadsvärdet inte påverkades av 

utrymme under mark. Däremot framgick det i intervjuerna att markvärdet för utrymme 

under mark bör behandlas annorlunda vid taxering eftersom det har ett beaktansvärt 

värde. Slutsatsen blev därför att utrymme under mark som genererar intäkter borde tas 

med i fastighetstaxeringen under säregna förhållanden. 

 

Nyckelord: Fastighetstaxering, lokalhyreshus, markvärde, marknadsvärde, 

värderingsmodell 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III 

Abstract                  

At a property tax assesment of a non-residential rental housing unit the valuation model 

of land does not take in to consideration the space beneath it that generate revenue from 

rent. This means that the tax assessment value of the land does not necessarily reflect 

the market value.  

 

The purpose of this paper is to make a survey, of two Swedish cities, that can provide 

the National Land Survey with information that can help them improve the quality of 

the tax assessment value. The aim is to identify possible connections between the 

market value in comparison to the tax assessment value of properties with and without 

space beneath ground. 

 

The methods used are a qualitative analysis of the purchase price in relation to tax 

assessment values and qualitative interviews. The analysis of the purchase price was 

done to answer if space beneath ground affects the market value compared to the tax 

assessment value. The interviews aim to create a deeper knowledge of the value of 

space beneath ground. 

 

The results from the analysis of the purchase price showed that the market value was 

not affected by space beneath ground. However, it emerged in the interviews that the 

land value for space beneath ground should be handled differently during assassment, 

because it has a noteworthy value. The conclusion was that space beneath ground that 

generates revenue, should be included in the property tax assessment under special 

conditions.  

 

Keywords: Property tax assesment, non-residential premises apartment buildings, land 

value, market value, valuation model 
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Ordlista och förkortningar  

 

FBL  Fastighetsbildningslag (SFS 1970:988)  

FTF   Fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199) 

FTL   Fastighetstaxeringslag (SFS 1979:1152)  

FSL  Lag (SFS 1984:1052) om statlig fastighetsskatt 

JB   Jordabalk (SFS 1970:994)  

LM   Statliga Lantmäteriet i Sverige 

PBL  Plan- och bygglag (SFS 2010:900) 

SKVFS  Skatteverkets föreskrifter 

SKVA  Skatteverkets allmänna råd   

 

Hyreshus  Enligt 2 kap. 2 § FTL är hyreshus en byggnad med minst tre 

  bostäder eller byggnad med kontor, butiker, restauranger, 

  hotell eller liknande.  

 

K/T  Köpeskillingskoefficient. Normeringsmått som används vid 

  beräkning av förändring i prisnivå för fastigheter.  

  Beräkningen görs genom att dividera köpeskilling med 

  taxeringsvärde. 

 
Nivåår  Det genomsnittliga prisläget två år före allmän- och/eller 

  förenklad fastighetstaxering. 

 

Riktvärde  Det värde som är baserat på genomsnittliga värdet som satts 

  för värdeområdet. Byggs av en kombination av  

  värdefaktorer. 

 

Taxeringsenhet En taxeringsenhet ska taxeras för sig och utgörs oftast av en 

  fastighet. 

 

Tomtmark  Mark som upptas av, är bebyggd med, har bildats för  

  hyreshus, enligt 2 kap. 4 § FTL. 

 

Värdefaktor  Egenskaper som hör till en fastighet och som påverkar 

  marknadsvärdet. 

 

Värdeområde  Sverige är indelat i olika värdeområden utifrån det  

  geografiska lägets påverkan på försäljningspriserna.  
 

Värderingsenhet En fastighet, inom en taxeringsenhet, delas upp i  

  värderingsenheter som värderas var för sig. 
 

Värdetidpunkt Den tidpunkt då värdet anses gälla. 
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1. Inledning            

1.1   Bakgrund                                                   

Enligt Skatteverket (2016a) taxeras alla fastigheter i Sverige genom allmän, förenklad 

och särskild fastighetstaxering. Fastighetstaxeringen innebär att varje fastighet anges 

som taxeringsenhet, tilldelas ett taxeringsvärde och avgörs om den är skatte- och 

avgiftspliktig. Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010a) förklarar att det taxeringsvärde 

som en fastighet tilldelas ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet och används 

framförallt som grund för fastighetsskatt och fastighetsavgift men även som underlag 

vid belåning och kreditgivning. 

 

Som ansvarig för alla beslut i fastighetstaxering står Skatteverket enligt 17 kap. 1 § 

fastighetstaxeringslagen (FTL, SFS 1979:1152). Enligt Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet (2010a) arbetar Skatteverket även med det förberedelsearbete som 

krävs inför fastighetstaxering men då tillsammans med Lantmäteriet. 

 

I Skatteverkets handledning för förberedelsearbetet inför allmän och förenklad 

fastighetstaxering (2011) klargörs att Lantmäteriets roll i förberedelsearbetet bland 

annat är att biträda Skatteverket med värderingstekniska frågor. Specifika uppgifter som 

kan hamna på Lantmäteriets bord är att se över fastighetsmarknaden och göra en analys 

av den. Det kan även handla om att omforma eller skapa nya värderingsmodeller, 

framställa tabeller och funktioner, samla in och därefter analysera ortsprismaterial och 

att genomföra en provvärdering. Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010a) 

innebär deras uppgift att de tar fram en vägledning för hur värderingen vid 

fastighetstaxering av olika taxeringsenheter ska gå till. I 7 kapitlet 1-10 §§ FTL 

återfinns de allmänna värderingsregler som gäller vid fastighetstaxering. 

 

Värderingsmodellen innebär enligt Skatteverket (2016b) att två delvärden bestäms, 

byggnadsvärde och markvärde. Byggnadens värde värderas efter faktorerna 

lägenhetstyp, hyra och ålder. Markvärdet (tomtmark) värderas efter dess byggrätt ovan 

mark, och delas upp i bostäder och lokaler. Enligt 5 kap. 8 § FTL utgör det totala värdet 

av de två delvärdena taxeringsenhetens slutgiltiga taxeringsvärde. 

 



 

 

 

2 

Enligt H. Söderblom (personlig kommunikation, 26 maj 2016) så ingår den hyra som 

genereras under mark i värderingsmodellen för byggnad, vilket innebär att den beaktas i 

taxeringsvärdet. Men i värderingsmodellen för tomtmark tillhörande hyreshus beaktas 

enbart byggrätten ovan mark. Det innebär följaktligen att det inte åsätts något 

taxeringsvärde för tomtmark under mark (figur 1) och därmed betalar ägaren ingen 

fastighetsskatt för denna del. Fastigheten kan även tänkas förlora en del av 

taxeringsvärdet som kan vara betydelsefullt vid belåning och kreditgivning. 

 

 

Figur 1. Rött fält visar det utrymme som inte beaktas i 
värderingsmodellen för mark vid taxering av hyreshusenheter. 

 

Att staten går miste om fastighetsskatt på grund av en bristfällig värderingsmodell för 

hyreshusenheter kan i längden handla om stora summor. Enligt Statistiska centralbyrån 

(u.å.a) har Sverige haft en stadigt ökande befolkningsutveckling de senaste tio åren med 

nästan 75 000 människor per år och tillväxten prognostiseras till att fortsätta öka (figur 

2).  

 

Figur 2. Befolkningsutveckling för Sverige fram till 2060, SCB (u.å.a).  

 

Förutom den stora befolkningsökningen i Sverige och en ökad urbanisering finns redan 

idag en begränsad yta med byggbar mark i större tätorter. Enligt en prognos från 
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Svenskt Näringsliv (2011) förväntas just tätorter att växa i befolkningsmängd. Den stora 

befolkningsökningen i storstäder och närliggande områden har lett till ett högt 

exploateringstryck och enligt Konkurrensverket (2015) innebär det både bostadsbrist 

och lokalbrist. I och med att urbaniseringen fortsätter och platsbristen blivit mer 

påtaglig väljer aktörer inom samhällsplanering att ta till vara på de utrymmen som finns. 

Hos Boverket (2016) går det bland annat att läsa att detta görs genom att bygga på 

höjden och även hitta användningsområden för utrymmen under marknivå. 

 

 

1.2   Undersökningsfrågor och syfte med arbetet 

Lantmäteriet efterfrågar en kartläggning av lokalhyreshus med utrymme under mark 

som genererar hyresintäkter eller skulle kunna generera intäkter och som inte ingår i 

värderingsmodellen för mark vid fastighetstaxering. Syftet med arbetet är att 

Lantmäteriet vill utforma en värderingsmodell som förbättrar kvalitén på 

taxeringsvärdet för hyreshus med typkod 325. Arbetet förväntas utreda följande 

undersökningsfrågor: 

 

 Hur ser marknadsvärdet ut jämfört med taxeringsvärdet för fastigheter med 

eller utan utrymme under mark?  

 

 Hur skulle fastighetstaxeringen kunna beakta markvärdet under marknivå? 

 

1.3   Mål med studien 

För att uppnå syftet med arbetet och besvara undersökningsfrågorna ovan har fyra 

delmål utarbetats. 

 

 Kartlägga två delmarknader, i Gävle och Uppsala, där lokalhyreshus med 

utrymme under mark som genererar intäkter förekommer. 

 

 Identifiera skillnader i K/T-talet mellan fastigheter med utrymme under mark 

och fastigheter utan utrymme under mark. 

 

 Utvärdera vilka utrymmen under mark som bör beaktas i värderingsmodellen 

för mark - lokalhyreshus. 

 

 Föreslå en förbättring av fastighetstaxeringen av mark. 
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1.4  Avgränsning 

Arbetet begränsas till att endast behandla taxeringsenheter med typkod 325 - 

hyreshusenhet huvudsakligen lokaler. Undersökningsfrågorna gäller Sverige men 

studeras endast på två delmarknader för att ge en indikation över vad som gäller i 

landet. Det utrymme under mark som kommer studeras i arbetet är de som är under 

uthyrning eller skulle kunna hyras ut. Dock kommer inte parkeringshus studeras 

eftersom de beaktas vid justering av säregna förhållanden av taxeringsvärdet (se avsnitt 

2.3.6).  

 

 

1.5  Disposition  

I det första kapitlet presenteras arbetets frågeställningar, syfte, mål och avgränsning. I 

första avsnittet beskrivs en bakgrund till varför arbetet är genomfört och varför det är 

viktigt. 

Det andra kapitlet börjar med avsnittet vetenskaplig bakgrund som behandlar tidigare 

forskning inom ämnet. Därefter följer ett avsnitt om fastighetstaxeringen i allmänhet, 

för att sedan i nästa avsnitt gå djupare in på taxering av hyreshus.   

 

I tredje kapitlet redogörs för de forskningsmetoder som använts i arbetet. I första 

avsnittet beskrivs val av metoder med efterföljande motivering. Därefter beskrivs analys 

av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden. Och till sist intervjuer.  

Det fjärde kapitlet presenterar de resultat som arbetet har framställt. I första avsnittet 

redovisas resultatet av analys av köp. I andra avsnittet följer intervjuer. Det tredje 

avsnittet sammanställer alla resultat utifrån undersökningsfrågorna. 

 

I femte kapitlet diskuteras de resultat som har presenterats i arbetet. Diskussionen sker 

utifrån varje undersökningsfråga. I sista kapitlet, det sjätte, presenteras slutsatsen utifrån 

analysen och diskussionen kring resultatet. 
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 

På det specifika ämnet beträffande utrymme under mark som genererar intäkter i 

lokalhyreshus har det vid undersökning inte identifierats någon tidigare forskning. Det 

finns däremot arbeten angående taxering, marknadsvärde och vilken funktion det har för 

fastighetsägare och staten. Ett examensarbete som behandlar ämnet kommersiella 

fastigheter finns skrivet av Fröberg och Hellsten (2015). De skriver i sitt examensarbete 

om den minskade transparensen vid fastighetsöverlåtelser av kommersiella fastigheter. 

Arbetet gjort av Fröberg och Hellsten (2015) tar inte upp något om fastighetstaxering 

eller utrymme under mark. I ett vidare perspektiv går det att med dessa studier dra 

slutsatser för hur utrymme under mark påverkar taxeringsvärdet, marknadsvärdet, samt 

vilken roll de kan ha för att uppnå en mer korrekt och rättvis massvärdering som är 

fundamental för samhället i stort.  

 

I Quintos (2014) vetenskapliga artikel som handlar om en förbättrad och mer rättvis 

modell för massvärdering framhävs det att fastighetsskatten utgör en stor tillgång för att 

främja samhällets utveckling i form av skolor, sjukhus, transport osv. Artikeln 

framhäver vikten av ett rättvist system. Om byggvärdet för utrymme under mark skulle 

tas i aspekt vid fastighetstaxering skulle ett mer rättvist och ändamålsenligt värde ligga 

till grund för fastighetsskatten. 

 

Den vetenskapliga artikeln gjord av Kettani & Oral (2015) som handlar om 

utvecklingen av ett fastighetstaxeringssystem för Québec påpekar att beskattning av 

fastigheter ur statens ögon är en av de viktigaste intäkterna, eftersom fastigheter har ett 

bestämt läge, är direkt länkade till omgivande skolor, sjukhus och kommunikation. 

Beskattning av fastigheter spelar därför en mycket viktig roll för samhällets utveckling. 

Fastigheter i centrala lägen har ofta stora intäkter och stora byggvärden, dessa ska 

beskattas. Är halva byggnaden belägen under mark och därav inte beskattas innebär det 

att pengar som skulle användas till utbyggnad av sjukhus och skolor gås miste om.   

 

Janssen & Söderberg (1999) analyserar i sin artikel fastigheter under värdeåren 1992-

1994 utifrån en hedonisk prisekvation. De finner i sin artikel att i många fall så tenderar 

taxeringen vara lägre än de tänkta 75 % av marknadsvärdet.  
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Även om Janssen & Söderberg (1999) anser sig tagit med de fundamentala variabler 

som påverkar priset så är det ändå inte tillräckligt med parametrar för att fastställa det 

korrekta taxeringsvärdet i enskilda fall. De tar inte hänsyn till byggnadsvärdet under 

mark i sin modell. 

 

Artikeln utförd av Paulsson (2012) skriver om skälen för att införa 3D fastigheter i ett 

rättssystem i Sverige. Att fler aktörer väljer att bygga plan över och under marknivå, på 

grund av platsbrist, tillhör inte ovanligheten. Enligt Paulsson (2012) så är det i 

tätbebyggda områden ofta begränsat med utrymme samtidigt som efterfrågan av 

utrymme ökar. För att säkra användningen av utrymme och ägandet till dem, så anses 

det i studien att användningen av 3D-fastigheter är en lämplig lösning på problemet. 

3D-fastigheter leder således till ett rationellt användande av mark och byggnader. 

Samtidigt som variationen av användningsområden inom samma byggnad ökar. 

Ägandet av sin fastighet ökar också bankens vilja att låna ut pengar till ägaren, vilket i 

sin tur kan finansiera köp eller vidare utveckling. 

 

 

2.2 Allmänt om fastighetstaxering 

Detta avsnitt behandlar fastighetstaxeringen i allmänhet och styrs av bestämmelserna i 

fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) med ändringar och fastighetstaxerings-

förordningen (SFS 1993:1199) med ändringar. Som ansvarig för fastighetstaxering i 

Sverige står Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet som i sin tur ansvarar för det 

värderingstekniska arbetet inför taxering. 

 

 

2.2.1 Fastighetstaxeringslagen och fastighetstaxeringsförordningen 

Fastighetstaxeringslagen tillsammans med fastighetstaxeringsförordningen innehåller de 

bestämmelser som rör fastighetstaxering. Förordningen innehåller bestämmelser om hur 

arbetet kring tillämpningen av fastighetstaxeringslagen skall gå till. Utöver 

fastighetstaxeringsförordningen har Skatteverket även möjlighet att skapa ytterligare 

bestämmelser om hur fastighetstaxeringslagen skall tillämpas. Detta görs dels genom 

Skatteverkets föreskrifter SKVFS som är bindande bestämmelser och dels genom 

allmänna råd SKVA som är vägledande. 
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2.2.2 Processen vid bestämmande av taxeringsvärdet 

I det första skedet i arbetet inför bestämmande av taxeringsvärde indelas byggnader och 

mark för att bilda värderingsenheter, enligt 2 kap. 1 § FTL (figur 3). Byggnader indelas 

efter dess byggnadstyp och kan variera mellan åtta olika typer. Byggnadstyperna som 

anges i 2 kap. 2 § FTL är småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, 

kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad och övrig byggnad. Indelningen 

av mark sker i 2 kap. 4 § FTL efter dess ägoslag och uppdelningen görs med avseende 

på tomtmark, täktmark, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med 

avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, skogligt 

impediment och övrig mark. 

 

När indelningen av byggnader och mark är avslutad fastställs fastighetens skatteplikt 

utifrån 3 kap. FTL (figur 4). Huvudregeln är enligt 3 kap. 1 § FTL att alla fastigheter 

som inte undantas av bestämmelser i fastighetstaxeringslagen är skatte- och 

avgiftspliktiga. De fastigheter som är skatte- och avgiftsfria är de som bidrar med 

samhällsnytta, såsom specialbyggnader och nationalparker, enligt 3 kap. 2 § FTL. Även 

lantbruk för vård- och utbildningsändamål enligt 3 kap. 3 § FTL och byggnader som ägs 

av olika institutioner och stiftelser enligt 3 kap. 4 § FTL är skatte- och avgiftsfria. 

 

Vidare fastställs taxeringsenheter (figur 4). Oftast består en enhet av en fastighet och 

den ska därför enligt 4 kap. 1 § FTL taxeras för sig. En taxeringsenhet innefattar både 

byggnadstyp och ägoslag och bestäms efter åtta olika slags enheter utifrån 4 kap. FTL. 

En taxeringsenhet får endast omfatta egendom som är skattepliktig eller fri från skatt- 

och avgifter enligt 4 kap. 4 § FTL. Enligt 4 kap. FTL behöver fastigheten även ha 

samma ägare och ligga inom en kommun. 

 

Figur 3. Uppdelning av taxeringsenhet och värderingsenhet.  

Värderingsenhet: 

Byggnad 
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För att underlätta värderingen görs en indelning av värderingsenheter. Enligt 6 kap. 1 § 

FTL består en värderingsenhet av den fastighet som ska värderas för sig. Till varje 

värderingsenhet bestäms värdefaktorer, som i sin tur är grunden till det riktvärde som 

bestäms för värderingsenheten. Värdefaktorerna bestäms enligt 7 kap. 3 § FTL och 

delas in i klasser. 

 

Vid taxeringen bestäms delvärden. Småhus-, ägarlägenhets-, hyreshus-, industri- och 

elproduktionsenhet delas alla upp i delvärdena byggnadsvärde respektive markvärde 

utifrån 5 kap. 7 § FTL. Summan av delvärdena utgör sedan varje taxeringsenhets 

taxeringsvärde enligt 5 kap. 3 § 3 st. FTL. 

 

 

Figur. 4 Beslut som tas i bestämmandet av ett taxeringsvärde, inspirerat 
av Skatteverkets hemsida.  

 

Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010a) möjliggörs fastighetstaxering genom 

ett förberedelsearbete som utförs av Lantmäteriet. Myndighetens uppgift är bland annat 

att analysera fastighetsmarknaden, skapa värderingsmodeller och samla in och analysera 

ortsprismaterial. 
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2.2.3 Om taxeringsvärdet och marknadsvärdet 

För att beskriva en fastighets värde används olika benämningar, bland annat 

marknadsvärde och taxeringsvärde. Marknadsvärdets definition finns i 5 kap. 3 § FTL. I 

det här sammanhanget innebär de det mest sannolika priset vid en försäljning på en 

allmän marknad, vid en särskild tidpunkt under normala förhållanden, med betryggande 

marknadsföringstid utan partsrelationer och utan tvång. Enligt Skatteverket (2016) 

framställs marknadsvärdet genom statistik över försäljningar och marknadsvärderingar. 

Enligt 1 kap. 1 § 2 st. FTL tilldelas de fastigheter som är skatte- eller avgiftspliktiga ett 

taxeringsvärde. Taxeringsvärdet används enligt Skatteverket (2016b) primärt som 

underlag för beskattning av fastigheter och motsvarar 75 % av marknadsvärdet vid 

värdetidpunkten. 

Förutom att taxeringsvärdet används vid beskattning av fastigheter förklarar 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010a) att det även har en central funktion för banker 

vid belåning och kreditgivning. 

 

 

2.2.4 Marknadsvärdering 

Följande uppgifter är hämtade från Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010b).  

 

Värdering är en subjektiv fråga och styrs av vilket värde som efterfrågas. Allt som oftast 

när en värdering av fastighet sker är det med avseende på marknadsvärde. Att värdera 

en fastighet för att bestämma ett troligt marknadsvärde kan utföras med hjälp av ett 

antal olika metoder. Två av dessa metoder kommer beskrivas, ortsprismetoden och 

avkastningsmetoden. 

 

Ortsprismetoden är en direkt värderingsmetod och den vanligaste metoden för att 

bestämma ett troligt marknadsvärde. Metoden består av insamling av information av 

överlåtelser på orten, så kallade jämförelseobjekt. Objekten som ligger till grund för 

jämförelsen sorteras ut för att ha efterliknande egenskaper som den fastighet som 

värderingen avser. Överlåtelsepriserna normeras för att erhålla ett nyckeltal som 

appliceras på fastigheten som ska värderas. Nyckeltalen är areametoden (köpeskilling 

relaterat till antalet kvadratmeter), nettokapitaliseringsmetoden (driftnetto relaterat till 

köpeskilling), bruttokapitaliseringsmetod (köpeskilling relaterat till bruttohyra) och 

köpeskillingskoefficientmetoden (köpeskilling relaterat till taxeringsvärde).  
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Avkastningsmetoden har för avseende att bestämma hur mycket avkastning en viss 

fastighet inbringar, också kallat nuvärdesmetoden. Fastighetens in- och utbetalningar 

bestäms för en överskådlig framtid, oftast fem år. Kassaflödet måste sedan diskonteras 

till värdetidpunkten.  Marknadsvärdet påverkas av en mängd faktorer, så som 

avkastningskrav och tillväxt. Beräknat marknadsvärde kan då räknas fram med 

tillämpning av direktavkastningsmetoden, som ser ut på följande sätt: 

 

Marknadsvärde = Driftnetto/(avkastningskravet-tillväxten) 

 

 

2.2.5 Fastighetsskatt och fastighetsavgift 

Den som ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift är enligt Skatteverket (2015a) 

den som står som ägare för en fastighet. Beslut från Skatteverket avgör om ägaren 

åläggs kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt utifrån vilken slags 

taxeringsenhet som fastigheten fungerar under. Följande kapitel kommer behandla vilka 

regler som gäller för hyreshus med typkod 325 - lokaler. 

 

Hyreshus betalar antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt, 

vilket av de två som ska betalas avgörs av vilket användningsområde de är inrättade för, 

bostad eller lokal enligt 12 kap 1 § 3 st. Jordabalk (JB, SFS 1970:994). Hyreshus med 

enbart bostäder betalar en fastighetsavgift med ett maxbelopp på 1 243 kr per 

bostadslägenhet eller 0,3 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Lokaler i 

hyreshusenheter beskattas med 1 % av taxeringsvärdet, det gäller även i de fall där det 

förekommer både bostäder och lokaler i samma hyreshus (Skatteverket, 2015a). Det 

innebär att fastigheter med typkod 325 ska betala en fastighetsskatt. Fastighetsskatten 

gäller för uppförda lokaler med tomtmark, lokaler under uppförande med tomtmark 

samt lokaler på ofri grund enligt 3 § 3 st. Lag om statlig fastighetsskatt (FSL, SFS 

1984:1052) .   
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2.3 Värdering av hyreshus 

2.3.1 Värderingsmodell 

Vilka värderingsregler som gäller generellt vid fastighetstaxering finns i 7 kap. 1-7 §§ 

FTL. Där förklaras att värderingen ska utgå från värdefaktorer och riktvärden. Enligt 

Skatteverket (2016c) är värdefaktorer de kvaliteter fastigheten uppnår och som har 

betydelse för marknadsvärdet. Riktvärden gäller för varje värdeområde och anger värdet 

på en värderingsenhet. Värdering av byggnad sker utifrån reglerna i 9 kap. FTL och 

värdering av tomtmark utifrån 12 kap. FTL (figur 5). Ett riktvärde bestäms för varje 

värderingsenhet som byggnad och mark delas in i. För byggnad ska riktvärdet grundas i 

värdet av en värderingsenhet för ett eller flera hyreshus enligt 9 kap. 1 § FTL och för 

tomtmark ska värdet av en värderingsenhet vara för tomtmark enligt 12 kap. 1 § FTL. 

 

 

Figur 5. Arbetsgång vid värdering av hyreshusenhet med inspiration från Skatteverket. 
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Värdefaktorer och klassindelningsgrunder 

För att bestämma ett riktvärde kombineras olika värdefaktorer. Värdefaktorerna är ofta 

indelade i klasser och kallas klassindelningsdata. I 1 kap. FTF framgår det att varje 

värdeområde med värderingsenheter för byggnad och tomtmark ska tilldelas riktvärden 

för de värdefaktorer som tas hänsyn till vid värderingen. I Skatteverkets handledning 

om fastighetstaxering (SKV 312, 2013) förklaras att alla värdefaktorer delas in i klasser, 

förutom värdefaktorn hyra för byggnad och värdefaktorn storlek för tomtmark. 

 

Värdefaktorerna för byggnad är: 

 

 Lägenhetstyp   

Antingen består värderingsenheten av bostäder eller lokaler, 9 kap 3 § 1 st. FTL. 

 

 Hyra  

För lokaler innebär det en marknadsmässig hyra, 9 kap 3 § 2 st. FTL. 

 

 Ålder   

Den sannolika livslängden som värderingsenheten har kvar. Anges genom ett  

värdeår, 9 kap 3 § 3 st. FTL. 

 

Av värdefaktorerna för byggnad är det endast lägenhetstyp och ålder som delas in i 

klasser. Det värde som en fastighet får på grund av dess läge uppmärksammas genom 

indelningen i värdeområden och vad det området har för H-nivåfaktor. 

 

Värdefaktorerna för tomtmark är: 

 

 Storlek 

Avser värderingsenhetens byggrätt och ska vara uttryckt i kvadratmeter 

bruttoarea ovanför mark enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:4) och 

12 kap 4 § 1 st. FTL. 

 

 Typ av bebyggelse 

Värderingsenhetens bebyggelseändamål, antingen bostäder eller lokaler,  

12 kap 4 § 2 st. FTL. 

 

För tomtmark indelas klasserna endast efter värdefaktorn typ av bebyggelse. 

Tomtmarkens värde beroende på läget beaktas genom värdeområdesindelningen. 
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Värdeområden 

Enligt Skatteverket (2016d) grundar sig fastighetstaxeringen på att landet är indelat i 

värdeområden. Värdeområden avgränsas geografiskt utifrån fastighetspriser för att ta 

hänsyn till lägets påverkan på marknadsvärdet för en fastighet. 

Värdeområdesindelningen kan ses som en klassning av värdefaktorn läge. Enligt 7 kap. 

2 § 2 st. FTL ska förhållandena inom varje område vara så enhetliga som möjligt. Detta 

gäller framförallt värdefaktorerna inom värdeområdet. 

Indelningen av värdeområden för hyreshusenheter sker enligt Skatteverket (2012) dels 

för byggnad och dels för tomtmark till hyreshus. Varje värdeområde är tilldelat ett 

namn, nummer och en beskrivning. Skulle beskrivning inte finnas går det att utgå från 

att värderingen har skett på grund av genomsnittliga förhållanden för området. Hur 

indelningen av värdeområden ser ut går att urskilja på riktvärdekartan, som distribueras 

av Skatteverket. 

 

Riktvärdekartor, tabeller och riktvärdeangivelser 

Enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:12) redovisas på riktvärdekartan de olika 

värdeområden som finns för respektive värderingsenhet. Kartan visar även de 

riktvärdeangivelser och premisser som gäller inom varje område. 

De uppgifter om en värdenivå som krävs inom ett värdeområde för att lyckas bestämma 

ett riktvärde för byggnad och tillhörande tomtmark kallas riktvärdeangivelser.  Enligt 7 

kap. 3 § FTL måste riktvärdeangivelser redovisas på antingen karta, tabell eller på annat 

sätt. För byggnad med tillhörande tomtmark ska riktvärdekartan H användas. Varje 

karta omfattar ett län. 

 

Enligt 1 kap. 8 § FTF ska en HK-tabell över kapitaliseringsfaktorer som visar 

värderelationen mellan byggnader i olika åldrar men med samma hyra upprättas. För 

byggnad finns det 72 varierande värdenivåer. Värdenivåerna framkommer genom att 

multiplicera H-nivåfaktorn med det värde som beräknas från hyran tillsammans med 

relevant kapitaliseringsfaktor. I 1 kap. 8 § FTF finns H-nivåfaktorerna angivna. Inom ett 

värdeområde kan H-nivåfaktorn bestämmas olika för bostäder och lokaler. För att 

beräkna riktvärdet för tomtmarken multipliceras värdet i kr/kvm BTA byggrätt med 

värderingsenhetens byggrätt i kvm BTA. 
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2.3.2  Värderingsenhet 

Hyreshus 

I 2 kap. 2 § FTL finns definitionen av ett hyreshus. Ett hyreshus är enligt lagen en 

byggnad som är upprättad för bostadsändamål åt minst tre familjer. Avgränsningen om 

vad som anses vara hyreshus är inte enbart knutet till bostad, det innefattar också 

byggnad med andra utrymmen som inte är avsedd för bostadsändamål. Är dessa 

utrymmen beroende av förrådsutrymmen för att bedriva sin verksamhet ska även dessa 

anses som hyreshus.  

Även tredimensionell fastighet ska räknas till hyreshus om den är upprättad som bostad 

för minst tre familjer. Med undantag om byggnad som är inrättad som bostad på en 

lantbruksenhet. Minimiangivelsen för att ett hyreshus ska få bilda en värderingsenhet är 

att värdet på hyreshuset uppgår till 50 000 kr enligt 6 kap. 2 § FTL. Förefaller det sig så 

att ett hyreshus inte är värt 50 000 kr så ska byggnadsvärdet slås samman med den mest 

värdefulla byggnaden på tomtmarken.  

 

Finns det flera användningsområden inom samma hyreshus, bostäder och lokaler, ska 

dessa delas upp i olika värderingsenheter för att underlätta värderingen. Är det lämpligt 

att sammanföra hyreshus eller delar av hyreshus till samma värderingsenhet går det att 

göra enligt 6 kap. 3 § FTL om objekten har samma klassificeringsdata för lägenhetstyp 

och ålder. 

 

Tomtmark 

I 2 kap. 4 § FTL återfinns definitionen av tomtmark och innefattar bland annat den mark 

som upptas av småhus, hyreshus, industribyggnad m.m. Är tomtmarken för fastigheten 

obebyggd men har bildats för att bebyggas ska denne utgöra tomtmark, då med kravet 

att fastigheten har bildats inom de två senaste åren. Är fastigheten bildad längre tillbaka 

än tidskravet om två år sedan bildande anses marken utgöra tomtmark om det tydligt 

framgår att den kan, eller ska, bebyggas. Om ett område är detaljplanelagt för 

kvartersmark för enskilt bebyggande och en fastighet står obebyggd kan även denna 

anses som tomtmark. Marken kan även anses som tomtmark om det finns ett giltigt 

bygglov eller tillstånd enligt förhandsbesked (enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900)) om hyreshus. 
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Varje tomt ska enligt 6 kap. 7 § FTL agera värderingsenhet. Den tomtmark som är 

obebyggd men upprättad för hyreshus ska delas in i värderingsenheter efter byggrätten 

för bostäder eller lokaler. 

 

 

2.3.3 Riktvärde för byggnad  

Enligt 7 kap. 3 § FTL är ett riktvärde värdet på en kombination av värdefaktorer som 

varierar i ett värdeområde och som har avsevärd påverkan på marknadsvärdet. Varje 

värderingsenhet tilldelas ett riktvärde. I 9 kap. FTL följer bestämmelser angående 

riktvärde för hyreshus. Enligt 9 kap 1 § FTL ska “Riktvärdet för hyreshus ska utgöra 

värdet av en värderingsenhet avseende ett eller flera hyreshus eller del av hyreshus.” 

 

Klassificering av värdefaktorer 

Riktvärden för byggnad i varje värdeområde ska bestämmas för ett antal värdefaktorer, 

enligt 9 kap 3 § FTL. 

 

Lägenhetstyp; Huruvida utrymmet är bostad eller lokal. Antal bostadslägenheter ska 

också redovisas. Definitionen av vad som räknas till bostad finns i 12 kap 1 § 3 st. JB 

som säger att lägenheten ska till sin helhet utgöra bostad eller en inte oväsentlig del ska 

vara bostad. Allt annat tolkas vara lokal. 

 

Hyra; Ska bestämmas i bruksvärdeshyra för bostäder och marknadsmässig hyra för 

lokaler. Hyran avgörs med hjälp av genomsnittlig hyresnivå för likvärdiga bostäder och 

lokaler i värdeområdet. I hyran innefattas också driftkostnader, så som kostnader för 

uppvärmning, vatten och avlopp, fastighetsskatt och andra kostnader.  

Andra kostnader kan vara allt från hyra för skyltreklam till mobilmaster. 

 

Ålder; Hur långt hyreshusets återstående livslängd anses vara. Bestäms utifrån dess 

värdeår som utgår från nybyggnadsåret. Sker en om- och tillbyggnad kan värdeåret 

jämkas. Enligt Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2015:14 (Skatteverket, 2015b), är 

faktorer som kan jämka värdeåret nytt tak, renovering av fasad, installation av hiss, byte 

av fönster, tilläggsisolering eller byte av värmepanna. 
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2.3.4  Riktvärde för tomtmark  

Tomtmark för hyreshus har två värdefaktorer som ska bestämmas, storlek och typ av 

bebyggelse. Vid bestämmande av riktvärdet är ett antagande att tomtmarken är 

färdigställd så pass att den omedelbart kan bebyggas enligt 12 kap 2 § FTL.   

 

Klassificering av värdefaktorer 

Storleken på tomtmarken är med avseende på byggrätten i kvadratmeter enligt 12 kap 4 

§ FTL. Byggrätten är den rätt som finns för att uppföra en ny byggnad på 

värderingsenheten i enlighet med 1 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 

2015:4).  Byggrätten anges i kvadratmeter bruttoarea, bruttoarean är ovan mark. Ovan 

mark räknas enligt 1 § SKV A 2015:14 (Skatteverket, 2015b) om golvet på den 

överliggande våningen ligger 1,5 meter över markytan. 

Värderingen utgår från den pågående markanvändningen enligt 7 kap, 10 § FTL. I vissa 

fall kan det saknas uppgifter om storleken av byggrätten och i de fallen ska bruttoarean 

enligt SKV A 2015:14 (Skatteverket, 2015b) uppskattas med ledning av befintliga 

bostäder och lokaler som sedan multipliceras med 1,25 för den totala bruttoarean för 

bostäder och 1,20 för lokaler.  

 

När tomtmarken saknar byggnad bestäms byggrätten utifrån storleken med ledning av 

den tillåtna byggrätten för gällande detaljplan. Vid fall där det inte finns någon 

detaljplan upprättad för området bestäms byggrätten med ledning av ett beviljat bygglov 

eller i annat fall ett förhandsbesked om bygglov. 

 

Vid klassificering av bebyggelse är det enligt 12 kap. 4 § FTL med avseende på 

klassindelning bostäder eller lokaler. Föreskrifterna om vad en bostad är hämtas från 12 

kap 1 § 3 st. JB som säger att när hela lägenheten eller en stor del av lägenheten 

används som bostad, räknas det som bostad. Det som anses vara lokal är allt övrigt som 

inte räknas som bostad enligt 12 kap 1 § 3 st. JB. Klassificeringen ska vara i enlighet 

med befintlig bebyggelse, i annat fall i enlighet med gällande detaljplan, saknas 

detaljplan är det i enlighet med bygglov eller förhandsbesked.  
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2.3.5 Justering för säregna förhållanden 

I Skatteverkets handledning om fastighetstaxering (2012) förklaras det att i vissa fall vid 

bestämmandet av riktvärden kan det föreligga särskilda omständigheter som inte tagits i 

beaktning men som avsevärt har ett genomslag i marknadsvärdet. Förekommer sådana 

förhållanden ska värdet justeras enligt 7 kap 5 § FTL. Vad som räknas som säregna 

förhållanden är svårt att avgöra, enligt 7 kap 5 § FTL förklarar lagen att om den säregna 

omständigheten ger ett utslag på marknadsvärdet om minst tre procent eller minst 25 

000 kr så ska justering utföras. Vad som anses som säregna förhållanden baseras på vad 

som är normalt inom värdeområdet för taxeringsenheten. 

 

Hyreshus 

Justering av hyreshus delas enligt skatteverkets handledning om fastighetstaxering 

(2012)  in i kategorierna: 

 
 

 Konstruktionsfel och byggskador 

 Kulturhistoriskt intressanta hyreshus 

 Skyddsbestämmelser eller skyddsföreskrifter 

 Avvikandevakansgrad 

 

Vid konstruktionsfel eller byggskador justeras värdet enligt skatteverkets handledning 

om fastighetstaxering (2012)  i de fall felen eller skadan är så pass allvarligt att de har 

en negativ påverkan på marknadsvärdet och kan räknas som säreget för värdeområdet. 

När felet eller skadan är så markant att byggnaden inte kan användas sker en justering 

av värdet med 40-80 procent av kostanden för att åtgärda felet. Är inte felet av lika 

allvarlig grad och fortfarande kan användas i sitt nedsatta tillstånd justeras värdet med 

en procentsats om 10-50 procent av kostnaden för att åtgärda skadan.  

 

Kulturhistoriskt intressanta hyreshus omfattas enligt skatteverkets handledning om 

fastighetstaxering (2012) många gånger av regler som förbjuder fastighetsägaren att 

rusta, bygga om eller riva sin fastighet. Dessa regler kan vara högst ofördelaktiga för 

fastighetsägaren. Justeringen baseras utifrån de beskrivna förhållandena eftersom dessa 

förhållanden kan tvinga fastighetsägaren att genomföra dyra restaureringar eller bevara 

fastigheten i sådant skick att de blir dyrt att underhålla och driva. 
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Skyddsbestämmelser/skyddsföreskrifter kan enligt skatteverkets handledning om 

fastighetstaxering (2012) påverka fastighetens värde genom höga drift och 

underhållskostnader, samt minskad möjlighet att göra några om eller tillbyggnationer. 

Om fastigheter lider av eftersatt underhåll så är det endast i de fall hyran inte är 

anpassad för det eftersatta underhållet en justering av värdet sker.  Vid avvikande 

vakansgrader så sker endast en justering om vakansgraden är större än 20 procent inom 

värdeområdets genomsnittliga vakansgrad och inte kan anses ändras inom sex månader.  

 

Tomtmark 

Säregna förhållanden för tomtmark utgår från huvudregeln att tomten ska anses vara så 

pass färdigställd att den är klar för att bebyggas. Justeringen sker då med stöd av 7 kap 

5 § FTL. Vid justering av tomtmark ska hänsyn tas till om normal markanläggning eller 

delar av normal markanläggning finns. Saknas det till tomtmarken gata eller väg så är 

det ändå inte ett skäl för att någon justering ska ske.  

Säregna förhållanden kan precis som i justering för byggnad delas in i ett antal 

kategorier.  

 

 Långa väntetider och fördröjd exploatering 

 Mark som utarrenderas 

 Speciell byggrätt 

 Byggrätt för parkeringshus 

 

Vid långa väntetider och fördröjd exploatering kan enligt skatteverkets handledning om 

fastighetstaxering (2012)   justering ske när tomten omfattas av planbestämmelser enligt 

4 kap 14 § PBL. Det kan omfattas av att bygglovet inte godkänns förrän trafik, VA- och 

energianläggningar blivit färdigställda.  I vissa fall utarrenderas parkeringar som ger 

bättre lönsamhet än i andra fall inom värdeområdet, i sådana fall justeras värdet. Där 

byggrätten avser annan lokaltyp (speciell byggrätt) än t.ex. butikslokaler eller kontor. 

Det kan vara situationer då byggrätten utgörs av parkeringshus eller för värdeområdet 

speciella butikslokaler, samt har avvikande hyresvärden som skiljer sig med mer än 20 

procent för arean än den rekommenderade marknadsmässiga hyran för lokaler.  

Tomtmark som är uppförd med parkeringshus är även föremål för justering av 

riktvärdet. Byggrättens värde ska då förhålla sig till värdet av kontorslokaler i 

värdeområdet.  
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3.   Metod och material 

Detta kapitel inleder med att beskriva valda metoder som efterföljs av en motivering till 

den första metoden. Motiveringen beskriver varför vissa val och avgränsningar gjordes 

inom metoden. Sedan beskrivs arbetsgången vid genomförandet av metoden. I avsnitt 

3.3 beskrivs andra metoden med efterföljande motivering och arbetsgång. 

 

3.1    Val av metoder 

Arbetet består av två olika metoder:  

 

 En analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden  

 Intervjuer 

 

Den huvudsakliga strategin i arbetet är empirisk forskning. Enligt Murray & Hughes 

(2008) grundar sig en empiriskbaserad studie i erfarenheter, undersökningar och 

experiment. Valet av en empirisk forskning föll sig därför naturligt eftersom 

Lantmäteriet efterfrågat en kartläggning inom dagens fastighetstaxering, vilket i sin tur 

kräver en aktuell utredning inom ämnet. 

 

Det finns två olika tillvägagångssätt för att genomföra en empirisk studie enligt Murray 

& Hughes (2008). Antingen genom kvalitativ forskning eller kvantitativ forskning. I 

kvantitativ forskning används ofta statistiska analyser med siffror och mätbara ting.  I 

kvalitativ forskning samlas information in för att sedan analyseras. Ofta sker 

insamlingen genom intervjuer. 

 

I detta arbete användes en kvalitativ forskning genom två olika metoder. Forskningen 

innefattade en analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden av ett antal 

fastigheter i två olika städer. Sedan genomfördes kvalitativa intervjuer för att skapa mer 

förståelse inom värdering av hyreshusfastigheter. Den empiriska studien stärktes av att 

undersöka tidigare forskning inom ämnet samt att studera lagtext. 
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3.2  Analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden  

3.2.1     Motivering till vald metod 

För att besvara undersökningsfrågan om hur marknadsvärdet ser ut i jämförelse med 

taxeringsvärdet för fastigheter med utrymme under mark eller utan utrymme under mark 

valdes det att analysera köpesummor i förhållande till taxeringsvärdet. Målet med 

metoden var att kartlägga två delmarknader där det förekommer lokalhyreshus med 

utrymme under mark och där utrymmet under mark genererar eller kan generera 

intäkter. Utifrån kartläggningen var ett ytterligare mål att identifiera skillnader i K/T-

talet mellan fastigheter med utrymme under mark och utan utrymme under mark. 

 

Arbetet var tänkt att kunna återges för hela Sverige men kartläggningen valdes till två 

svenska tätorter på grund av tidsbegränsning. Den geografiska avgränsningen 

bestämdes även till två tätorter för att kunna fullgöra en jämförelse.  

 

De två tätorterna som valdes ut var Uppsala och Gävle. Uppsala valdes på grund av att 

det är en större stad och att det är en kommun i snabb utveckling. Gävle kommun valdes 

för att det är en mindre stad med annorlunda riktvärden i jämförelse med Uppsala. 

Gävle kommun valdes även för att förväntningen var att det, även om det var en mindre 

stad, skulle finnas tillräckligt med underlag för en jämförelse. 

 

Enligt 5 kap. 5 § FTL ska marknadsvärdet för en fastighet bestämmas utifrån 

försäljningar i orten, även kallat ortsprismetoden. Om det går att anta att vissa 

försäljningspriser har påverkats av irrelevanta omständigheter så som släktskap, 

bolagsköp med mera, ska dessa inte beaktas i en ortsprisanalys. Att en köpeskilling 

ligger under taxeringsvärdet för fastigheten tyder på att försäljningen har påverkats av 

andra omständigheter och bör anses som ett orent köp. Därför valdes de fastigheter som 

hade en lägre köpeskilling än taxeringsvärde bort. Även fastigheter som har köpts för ett 

väldigt specifikt belopp, t.ex. 14 167 852 kr iakttogs med försiktighet eftersom dessa 

fastigheter kan vara objekt för en bolagsaffär och därför inte klassas som ett rent köp. I 

och med att det finns förvärv som bolagsköp och köp genom fastighetsreglering valdes 

endast de köp som är lagfarna. 
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För att marknadsvärdet ska vara användbart bör det baseras på fastighetsförsäljningar 

som inträffat senast i tiden för att minska osäkerheten vid uppräkning till dagens värde. 

Därför valdes en avgränsning på köp som förekommit mellan åren 2010 och 2016. 

 

För att fastställa huruvida de utvalda fastigheterna hade utrymme under mark eller inte 

var tanken att begära ut planritningar för samtliga fastigheter. Eftersom Uppsala 

kommun tog en avgift för varje beställd planritning, vilket hade resulterat i stora 

kostnader, valde författarna istället att ringa till fastighetsägare och hyresgäster till varje 

fastighet.   

Gävle kommun tog inte någon avgift för att lämna ut planritningar och således 

beställdes planritningar för samtliga fastigheter i Gävle.   

 

De utrymmen under mark som valdes för användning i arbetet var de som var under 

uthyrning eller skulle kunna hyras ut. Där räknades bland annat förråd, lager, 

omklädningsrum, kontor, toalett, kyl - och frysrum m.m. in. Det utrymme som valdes 

bort var pump-rum, undercentraler, fläktrum och liknande utrymme som inte förväntas 

inbringa hyresintäkter.  Även parkeringshus valdes bort eftersom de beaktas vid 

justering av säregna förhållanden (se avsnitt 2.3.5).  

 

När ett taxeringsvärde fastställs tas stor hänsyn till värdepåverkan av de mest 

prispåverkande faktorerna. För att tolka marknaden går det enligt Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet (2010a) att relatera köpeskillingar till en fastighets taxeringsvärde. 

K/T valdes därför som normeringsmått för att jämföra marknadsvärdet med 

taxeringsvärdet för fastigheter med mer eller mindre utrymme under mark. 

 

 

3.2.2    Genomförandet av analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden  

Innan kartläggningen genomfördes simulerades det mest idealiska urvalet av objekt för 

arbetet. De parametrar som ansågs uppfylla detta var: 

 

 Köp inom minst två tätorter i Sverige: Uppsala och Gävle. 

Fokus lades på centrala distrikt (församlingar) inom tätorterna.  

Uppsala: Uppsala Helga Trefaldighet, Uppsala domkyrkodistrikt och Vaksala. 

Gävle: Gävle Tomas, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävle Staffan och Gävle 

Maria. 

 



 

 

 

22 

 Fastigheter taxerade under typkod 325 – Hyreshusenhet, lokaler: 
 

 Köpedatum mellan åren 2010 – 2016. 
 

 Har en köpeskilling som är högre än taxeringsvärdet. 

 

Urvalet av objekten genomfördes via fastighetsinformationsprogrammet Datscha. För 

att identifiera de fastigheter med utrymme under mark användes olika metoder. I en av 

kommunerna utfördes först en rundringning till fastighetsägare och hyresgäster där de 

fick svara på om fastigheten hade utrymme under mark eller inte. I den andra 

kommunen beställdes planritningar från kommunen.  

 

Planritningarna beställdes från respektive kommun, antingen via telefon eller 

webbformulär. Alla ritningar levererades digitalt via mail och skrevs ut på A3 papper. 

Utifrån planritningarna beräknades de areor under mark som var tänkbara för uthyrning 

eller som redan var uthyrda. Målet var att identifiera vilka slags ytor som kunde 

innefatta begreppet “utrymme under mark” och som kunde räknas som användbara i 

arbetet.  Oanvändbart utrymme (ex. Fläktrum, undercentral, pump-rum, mm.) togs inte i 

beaktning vid beräkning av areor. Beräkningen utfördes genom att med linjal mäta på 

ritningen och justera med hänsyn till ritningens skala.  

 

Fastigheter med ett utrymme under mark under 100 kvadratmeter beaktades inte  i 

arbetet för att skapa ett representativt material. Ett försök att urskilja fastigheter utifrån 

ett procentvärde mellan utrymme under mark i jämförelse med lokalyta ovan mark 

visade sig ge ett missvisande resultat därför valdes 100 kvadratmeter som en 

avgränsning.  

 

För att jämföra marknadsvärdet med taxeringsvärdet för fastigheter med mer eller 

mindre utrymme under mark valdes köpeskillingskoefficienten (K/T) som 

normeringsmått. De fastigheter som genomgått köp mellan 2010-2014 räknades upp 

med prisutveckling av köpeskilling för att få ett rättvist resultat av K/T. Till sist 

beräknades ett K/T-tal för alla fastigheter utvalda i arbetet, oavsett utrymme under mark 

eller inte. K/T beräknas genom att dela en fastighets köpeskilling med taxeringsvärde. 

Utifrån grafer och en regressionsanalys jämfördes K/T-talet beroende på om fastigheten 

hade utrymme under mark eller inte, om det låg i Gävle eller Uppsala och när 

fastigheten genomgått försäljning.  
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Först gjordes en jämförelse för varje enskild stad där fastigheter med utrymme under 

mark och utan utrymme under mark visades i en graf beroende av K/T (y-axeln) och 

köpedatum (x-axeln). Sammanfattningsvis utformades två grafer. Den första grafen 

representerade fastigheters K/T-tal i förhållande till om fastigheterna hade utrymme 

under mark eller inte oberoende av i vilken stad fastigheterna låg i. Y-axeln visade K/T-

talet och X-axeln köpedatum. Den andra grafen visade fastigheternas K/T-tal i relation 

till respektive stad. Y-axeln visade K/T-talet och X-axeln köpedatum.  

 

En regressionsanalys skapades utifrån valda objekt och variablerna K/T, area under 

mark, logaritm av area under mark, tid och stad. 

 

3.3 Intervjuer 

3.3.1 Motivering till vald metod 

För att skapa djupare förståelse för värdet på utrymme under mark och för att identifiera 

hur fastighetstaxering skulle kunna beakta markvärdet under marknivå valdes intervjuer 

som en ytterligare metod i arbetet. Målet med intervjuerna var att identifiera vilka 

utrymmen under mark som bör beaktas i värderingsmodellen för mark - lokalhyreshus. 

Enligt Andersen & Schwencke (2013) är det lämpligt att genomföra intervjuer om teori 

och sekundärmaterial inte har gett tillräcklig kunskap. De anser även att intervjuer är bra 

för att vidare belysa problemställningen i arbetet. 

 

 

3.3.2    Genomförandet av intervjuer  

Intervjuerna genomfördes med både mäklare och fastighetsvärderare. Eftersom arbetet 

behandlar lokalhyreshus begränsades alternativen av mäklare till de som förmedlar och 

har kunskap om kommersiella fastigheter. Anledningen till att mäklare valdes som 

respondenter var att de förväntades ha kunskap om värdet under mark utifrån 

fastighetsägares och dess hyresgästers syn. Ett bekvämlighetsurval av mäklare av 

kommersiella fastigheter gjordes i Uppsala och Gävle eftersom studien dittills redan var 

avgränsad till städerna. Intervjuerna genomfördes över telefon eller mail eftersom 

frågorna ansågs vara enkla nog att besvaras direkt. 
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Ett mail som beskrev syftet med examensarbetet, önskemål om intervju (via telefon 

eller mail) samt skapade intervjufrågor (bilaga A) skickades ut, utifrån ett 

bekvämlighetsurval, till åtta olika mäklare. Den första frågan som ställdes i intervjun 

med mäklare var om respondenten tror att en fastighets värde ökar eller minskar 

beroende på om det finns utrymme under mark. Frågan ställdes för att skapa en grund 

för intervjun. Andra frågan skulle besvara om det finns en efterfrågan på fastigheter som 

har utrymmen under mark. Förväntningen var att kunna härleda frågan till att det finns 

ett värde under mark på grund av att det finns en efterfrågan. Eller om det inte skulle 

finnas en efterfrågan, att det finns ett värde under mark men det är inte kopplat till 

köparens efterfrågan på det utan troligen till en annan orsak. Sista frågan ställdes för att 

ta reda på vilken parameter som är mest avgörande för utrymmet under mark. Svaret 

förväntades poängtera vad som är viktigt att tänka på om markvärdet för utrymme under 

mark ska värderas och tas med i fastighetstaxeringen.  

 

Utifrån ett bekvämlighetsurval i Gävleborg, Uppsala och Stockholm kontaktades tio 

fastighetsvärderare via telefon med en förfrågan om intervju. Under inledningen av 

samtalet beskrevs studiens ämne, vad intervjun behandlade, att ett mail med frågor 

skulle skickas ut och att respondenten fick välja om utförandet av intervjun skulle ske 

via telefon eller mail. Utformat mail och frågeformulär återfinns i bilaga B.  

  

Värderare har en bred och djup inblick i ämnet, därför skapades sju specifika frågor. 

Den första frågan skapades även i denna intervju för att skapa en grundförutsättning. 

Respondenten förväntades svara på om hen uppskattade att värdet på en fastighet ökar 

eller minskar om den har utrymme under mark, och varför hen tror det. Följande fråga, 

nummer två, ställdes för att värderaren skulle ta ställning till hur hen tror att värdet 

skiljer sig för utrymme ovanför respektive under mark. På så sätt upptäcks en potentiell 

skillnad som kan vara användbar i vidare utredning. Den tredje frågan ställdes för att ta 

reda på vilka utrymmen som värderaren ansåg skulle kunna generera intäkter. Frågan 

ställdes för att belysa det utrymme under mark som kan ha en betydande roll i vidare 

värdering och taxering. 

 

I den fjärde frågan skulle respondenten svara på om hen tror att det blir en märkbar 

skillnad om värdet på utrymmet under mark skulle beaktas i taxeringsvärdet. Frågan 

ställdes för att förklara varför eller varför inte utrymmet under mark bör beaktas i 
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taxeringsvärdet. Den femte frågan förväntades svara på hur värderaren värderar 

utrymme under mark. Förhoppningen var att identifiera ett mönster och att alla de 

parametrar som finns med vid en värdering skulle bli synliga. Sjätte frågan ställdes som 

en följdfråga till tidigare fråga för att markera de parametrar som är viktigast att beakta 

vid en värdering av lokalhyreshus. Sista frågan var direkt kopplad till arbetet och 

ställdes för att identifiera värderarens åsikt om utrymme under mark bör beaktas i 

fastighetstaxeringen eller inte. 
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4. Resultat 

4.1 Analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden  

4.1.1 Uppsala 

Genom att analysera köpesummor i förhållande till taxeringsvärden i Uppsala 

identifierades sex fastigheter med utrymme under mark och tio fastigheter utan 

utrymme under mark (tabell 1). Totalt kartlades 16 fastigheter i Uppsala (figur 6). 

Alla fastigheter var taxerade som hyreshusenhet med typkod 325. De hade även en 

köpeskilling som var högre än dess taxeringsvärde och köpet hade genomförts under 

tidsperioden 2010 - 2016.  

 

Tabell 1. Kartlagda fastigheter i Uppsala. 

 Fastighetsbeteckning Utrymme under mark 

1. Dragarbrunn 25:1 Ja 

2. Dragarbrunn 6:2 Ja 

3. Kvarngärdet 25:4 Ja 

4. Dragarbrunn 15:3 Ja 

5. Svartbäcken 19:1 Ja 

6. Kåbo 24:11 Ja 

7. Boländerna 14:7 Nej 

8. Luthagen 27:12 Nej 

9. Årsta 78:1 Nej 

10. Årsta 68:1 Nej 

11. Årsta 78:2 Nej 

12. Flogsta 39:1 Nej 

13. Fålhagen 43:16 Nej 

14. Husbyborg 14:1 Nej 

15. Berthåga 50:1 Nej 

16. Boländerna 3:6 Nej 
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Figur 6. Karta över objekt i Uppsala, hämtad från Datscha (2016). 

 

Utifrån planritningar beräknades arean för det utrymme varje fastighet hade under 

marknivå. Dock uppfyllde en av fastigheterna (Kåbo 24:11) inte den bestämda minimi-

arean på 100 kvadratmeter under mark varpå den gallrades bort. I analysen återstod 

därmed fem köp (tabell 2) med utrymme under mark och som uppfyllde resterande 

avgränsning.  

 
Tabell 2. Kartlagda fastigheter i Uppsala med utrymme under mark. 

Fastighetsbeteckning Beräknad area under mark (kvm) Total area ovan mark (kvm) 

Dragarbrunn 25:1 6 770 10 048 

Dragarbrunn 6:2 247,5 1 264 

Kvarngärdet 25:4 532 1 245 

Dragarbrunn 15:3 2990 39 337 

Svartbäcken 19:1 890 3 306 

 

För att jämföra marknadsvärdet med taxeringsvärdet (bilaga C) för fastigheter med eller 

utan utrymme under mark normerades köpeskillingen och taxeringsvärdet till ett K/T-

tal.  
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Eftersom en köpeskilling för en fastighet från 2010 kan skilja sig för vad den skulle vara 

2016 beaktades en prisutveckling utifrån statistik (tabell 3) från Statistiska centralbyrån 

(SCB). Eftersom taxeringsvärdena som hämtades från Datscha är från 

fastighetstaxeringen 2013 beaktades endast prisutvecklingen mellan 2013-2014. 

Prisutvecklingen i Uppsala mellan 2013 - 2014 visade på en marginell skillnad och 

bestämdes därför till 0.   

 

Tabell 3. Köpeskillingskoefficient (K/T) för hyreshus efter region, fastighetstyp och år hämtat från SCB (u.å.b).  

03 Uppsala län 2010 2011 2012 2013 2014 

Hyreshus med huvudsakligen lokaler (typkod 325) 1,75 2,00 1,99 1,73 1,74 

 

 

K/T beräknades för alla fastigheter och gav en variation mellan 1,1 - 3,0 (tabell 4).  

 

Tabell 4. Fastigheter i Uppsala med beräknat K/T. 

 Fastighetsbeteckning Utrymme under mark K/T 

1.       Dragarbrunn 25:1 Ja 1,5 

2.       Dragarbrunn 6:2 Ja 2,5 

3.       Kvarngärdet 25:4 Ja 1,1 

4.       Dragarbrunn 15:3 Ja 1,2 

5.       Svartbäcken 19:1 Ja 2,0 

6.       Boländerna 14:7 Nej 1,4 

7.       Luthagen 27:12 Nej 1,9 

8.       Årsta 78:1 Nej 1,4 

9.       Årsta 68:1 Nej 1,7 

10.     Årsta 78:2 Nej 1,1 

11.     Flogsta 39:1 Nej 1,8 

12.     Fålhagen 43:16 Nej 1,6 

13.     Husbyborg 14:1 Nej 3,0 

14.     Berthåga 50:1 Nej 1,6 

15.     Boländerna 3:6 Nej 1,8 
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Om fastigheternas K/T-tal i relation till dess köpedatum beaktas i en graf (figur 7) syns 

inget samband mellan K/T och utrymme under mark eller utan utrymme under mark. 

 

 

Figur 7.  Köp i Uppsala.  

 

 

4.1.2 Gävle 

I Gävle kartlades sex fastigheter med utrymme under mark och 12 fastigheter utan 

utrymme under mark (tabell 5). Sammanlagt kartlades 18 fastigheter i Gävle (figur 8). 

Alla fastigheterna hade typkod 325 och en köpeskilling högre än taxeringsvärde. Samt 

att köpet genomförts någon gång under 2010 - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8. Karta över objekt i Gävle, hämtad från Datscha (2016).  
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Tabell 5. Kartlagda fastigheter i Gävle.   

 Fastighetsbeteckning Utrymme under mark 

1. Söder 37:5 Ja 

2. Norr 30:4 Ja 

3. Norr 16:1 Ja 

4. Norr 26:1 Ja 

5. Sätra 108:20 Ja 

6. Norr 4:2 Ja 

7. Alderholmen 22:3 Nej 

8. Sätra 21:4 Nej 

9. Hemlingby 56:2 Nej 

10. Andersberg 14:32 Nej 

11. Sätra 104:5 Nej 

12. Sörby Urfjäll 18:12 Nej 

13. Alderholmen 4:14 Nej 

14. Sörby Urfjäll 30:5 Nej 

15. Näringen 8:3 Nej 

16. Hemlingby 57:3 Nej 

17. Alderholmen 21:1 Nej 

18. Sörby Urfjäll 34:4 Nej 

 

Arean för det utrymmet som var beläget under mark beräknades för varje fastighet. Alla 

fastigheter hade en area under marknivå som översteg 100 kvadratmeter vilket gjorde att 

de fortsättningsvis var användbara i arbetet (tabell 6). 

 

Tabell 6. Beräknad area under mark för fastigheter i Gävle.  

Fastighetsbeteckning Beräknad area under mark kvm Total area ovan mark kvm 

Söder 37:5 800 830 

Norr 30:4 1442 3 844 

Norr 16:1 500 1 159 

Norr 26:1 460 1 478 

Sätra 108:20 1300 2 400 

Norr 4:2 270 700 
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En prisutveckling beaktades även för Gävle utifrån statistik (tabell 7) från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Eftersom taxeringsvärdena var från 2013 beaktades endast 

prisutvecklingen mellan 2013-2014. Det fanns en prisutveckling men den beräknades 

aldrig utan bestämdes till 0. 

 

Tabell 7. Köpeskillingskoefficient (K/T) för hyreshus efter region, fastighetstyp och år hämtat från SCB (u.å.b). 

21 Gävleborgs län 2010 2011 2012 2013 2014 

Hyreshus med huvudsakligen lokaler (typkod 325) 1,55 2,12 1,88 1,95 1,55 

 

K/T beräknades för varje fastighet och gav en variation mellan 1,2 - 4,6 (Tabell 8). 

 

Tabell 8. Beräknat K/T för fastigheter i Gävle. 

 Fastighetsbeteckning Utrymme under mark? K/T 

1. Söder 37:5 Ja 4,6 

2. Norr 30:4 Ja 1,9 

3. Norr 16:1 Ja 1,6 

4. Norr 26:1 Ja 1,4 

5. Sätra 108:20 Ja 2,7 

6. Norr 4:2 Ja 1,2 

7. Alderholmen 22:3 Nej 2,6 

8. Sätra 21:4 Nej 2,5 

9. Hemlingby 56:2 Nej 1,7 

10. Andersberg 14:32 Nej 3,3 

11. Sätra 104:5 Nej 1,7 

12. Sörby Urfjäll 18:12 Nej 1,8 

13. Alderholmen 4:14 Nej 3,6 

14. Sörby Urfjäll 30:5 Nej 2,1 

15. Näringen 8:3 Nej 2,4 

16. Hemlingby 57:3 Nej 2,3 

17. Alderholmen 21:1 Nej 2,3 

18. Sörby Urfjäll 34:4 Nej 1,6 
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Om fastigheternas K/T-tal i relation till dess köpedatum beaktas i en graf syns inget 

samband mellan K/T och utrymme under mark eller utan utrymme under mark (figur 9). 

 

 

Figur 9 Köp i Gävle.  

 

 

4.1.3  Uppsala och Gävle 

Figur 10 visar en sammanslagning av Uppsala och Gävles fastigheter med eller utan 

utrymme under mark. Resultatet av grafen med beroende variabler som K/T, köpedatum 

och utrymme under mark/inte utrymme under mark (figur 10) visade på ett K/T-tal som 

generellt minskade något för de fastigheter med utrymme under mark (blå markering) 

och som skett senast i tiden. För fastigheter utan utrymme under mark (röd markering) 

visade K/T-talet en svag ökning från 2010 till 2016. Inget samband mellan K/T-talet 

och huruvida fastigheterna hade utrymme under mark eller inte utrymme under mark 

syns. 

 

Figur 10. Graf med avseende på fastigheter med eller utan utrymme under mark 
oavsett stad. 
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I nästa graf (figur 11) med K/T på y-axeln och köpedatum på x-axeln visas skillnaden 

på K/T beroende på om fastigheten är belägen i Uppsala eller Gävle. Utifrån grafen går 

det att urskilja ett något högre K/T-tal för fastigheter i Gävle. 

 

 

Figur 11. Graf med avseende på vilken stad köpen skett, oavsett om det finns 
utrymme under mark eller inte. 

 

En regressionsanalys genomfördes och dess resultat tolkades med hjälp av Erik 

Hognesius (statistiker). Analysen utgick från K/T, area under mark, tiden och de två 

städerna. Analysen producerades från de 33 observationerna utförda i Uppsala och 

Gävle. Nedan visas den korrelationsmatris som framtogs. 

 

Tabell 9. Korrelationsmatris. 
 

KT AUM LAUM t D 

KT 1.00 
    

AUM -0.14 1.00 
   

LAUM -0.05 0.60 1.00 
  

t -0.19 -0.15 0.03 1.00 
 

D -0.39 0.20 0.01 0.02 1.00 

KT: Köpeskillingskoefficient, AUM: Area under mark, LAUM: Logaritm av Area under mark, t: månad för köp (1-84) 

D: Dummyvariabel (0=Gävle, 1=Uppsala) 

 

Korrelationsmatrisen (tabell 9) visar på obetydlig korrelation mellan area under mark 

och köpeskillingskoefficient, samt obetydlig korrelation mellan tid för köp och 

köpeskillingskoefficienten. Matrisen visar däremot på korrelation mellan vilken stad 

köpet har skett i (Gävle/Uppsala) och köpeskillingskoefficient. Där försäljningar i Gävle 

erhöll ett högre K/T-tal.  
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Tabell 10. Tre regressionsanalyser. Notering: Standardavvikelse i parentes. 

Variabler/Parametrar Ekvation 1 
K/T 

Ekvation 2 
ln(K/T) 

Ekvation 3 
ln(K/T) 

C 2.64  
(0.33) 

0.92 
(0.14) 

0.87 
(0.14) 

AUM -0.59*10^-4  
(0.10*10^-3) 

-0.34*10^-4 
(0.45*10^-4) 

 

LAUM 
  

-0.54*10^-2 
(0.74*10^-2) 

t -0.79*10^-2 
(0.67*10^-2) 

-0.33*10^-4 
(0.29*10^-2) 

-0.29*10^-2 
(0.29*10^-2) 

D -0.55 
(0.26) 

-0.26 
(0.11) 

-0.27 
(0.11) 

C: Konstant, AUM: Area under mark, LAUM: Naturlig logaritm av Area under mark, t: Tid för köp (månad 1-84),  
D: Dummievariabel 1 = Uppsala 0 = Gävle 
 

 

Tabell 10 består av tre regressionsanalyser: 

 

Ekvation 1:   K/T=α+𝜷1AUM+𝜷2t+𝜷3D1(Uppsala)
0(Gävle)  

  Justerat R2 = 0.11 

  Durbin-Watson = 2.56 

 

Ekvation 1 visar hur K/T beror på Area Under Mark, tid och plats (Gävle/Uppsala-dummy).  

 

 

Ekvation 2:   ln(K/T)=A+𝜷1AUM+𝜷2t+𝜷3D1(Uppsala)
0(Gävle) 

  Justerat R2 = 0.13 

  Durbin-Watson = 2.53  

 

Ekvation 2 visar hur logaritmen av K/T beror på AUM, t och D.  

 

 

Ekvation 3:   ln(K/T)=α+𝜷1ln(AUM)+𝜷2t+𝜷3D1(Uppsala)
0(Gävle) 

  Justerat R2 = 0.13 

  Durbin-Watson = 2.61 

 

Ekvation 3 visar hur logaritmen av K/T beror på logaritmen av AUM, samt t och D.  
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Tolkning av ekvation 1: 

 

C= 2.64 Om AUM=0, t=0 och D=0, så förväntas K/T bli 2,64.  

Denna parameter har ingen innebörd. 

 

AUM= -0,000059 Om area under mark ökar med 1 kvadratmeter förväntas K/T att 

minska med i genomsnitt 0,000059 enheter, om alla andra variabler hålls konstanta. 

Parametern är inte signifikant. 

 

t= -0,0079 Om tiden ökas med en månad förväntas K/T att minska med 0,0079 enheter 

(om allt annat är lika).  

Detta är inte signifikant. 

 

D= -0,55 Om försäljningen sker i Uppsala istället för Gävle förväntas K/T att minska 

med 0,55 enheter (om allt annat är lika).  

Detta är signifikant.  

 

Tolkning av ekvation 2: 

 

AUM= -0,000034 om AUM ökar med en ENHET så förväntas K/T minska med 

0,000034 procent. Samma resonemang för övriga variabler. Endast C och D är 

signifikanta. 

 

Tolkning av ekvation 3: 

 

LAUM= -0,0054 Om area under mark ökar med en procent förväntas K/T minska med 

0,0054 procent. Endast C och D är signifikanta. 

 

 

Varför logaritmer i ekvation 2 och 3? 

Logaritmerad skala jämnar ut exponentiella variabler. Logaritmerade variabler 

approximerar procentuell förändring.  
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4.2 Intervjuer 

Av de åtta mäklarfirmor som kontaktades svarade en att de inte tyckte att de hade 

tillräcklig kunskap till att svara på frågorna. Claes Du Rietz, Fastighetsmäklare 

Kommersiella fastigheter och lokaler Mäklarhuset i Uppsala, svarade utförligt på 

frågorna via mail. Resterande sex förfrågningar besvarades aldrig. 

I ett försök att få tag på fler respondenter gjordes en rundringning till olika mäklare av 

kommersiella fastigheter. Av de som gick att få tag på var Göran Eriksson, registrerad 

fastighetsmäklare på HusmanHagberg i Uppsala, den enda som ställde upp på en 

intervju. Eftersom kontakten inträffade via telefon genomfördes även intervjun via 

telefon. 

 

Den etiska aspekten beaktades genom att både Claes Du Rietz och Göran Eriksson fick 

frågan om de ville vara anonyma i arbetet eller om det gick bra att publicera deras 

namn, arbetstitel och kontor. Båda svarade att det gick bra att publicera. De blev även 

skickade ett utkast för att ha möjlighet att ge synpunkter på texten innan publicering. 

 

Av de tio stycken fastighetsvärderare som kontaktades valde två av dem, Malin Åhman 

VD på Värderingsinstitutet Norra AB och Fredrik Tångstedt, Associate Director på 

Cushman & Wakefield i Stockholm, att ställa upp på intervju och att svara via mail. När 

intervjuerna var sammanställda i arbetet skickades de via mail till båda värderarna för 

att de skulle få godkänna. Även Åhman och Tångstedt fick välja om de ville vara 

anonyma i arbetet eller inte, båda sa att det gick bra att använda deras namn och 

befattning. 

 

 

4.2.1 Mäklare 

Svar från intervju med Claes Du Rietz, Mäklarhuset i Uppsala och Göran Eriksson, 

HusmanHagberg i Uppsala. Fullständiga intervjuer finns i bilaga A. 

 

Fråga 1: Tror du att värdet på en fastighet ökar eller minskar om det finns utrymme 

under mark? Varför tror du det?  

Vid intervjuerna framgår det att så länge utrymme under mark ger hyresintäkter ökar 

värdet på fastigheten. 
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Fråga 2: Finns det en efterfrågan på utrymmen under mark vid köp/försäljning av 

kommersiella fastigheter? Varför tror du att det finns/inte finns? 

I frågan om det finns en efterfrågan på utrymme under mark är svaren delade. G. 

Eriksson (personlig kommunikation, 11 maj, 2016) svarar att det finns en efterfrågan 

eftersom utrymmen under mark är något positivt för köparen. Dock menar G. Eriksson 

på att det inte står och faller om det skulle vara så att det inte finns utrymme under 

mark. Enligt C. Du Rietz (personlig kommunikation, 6 maj, 2016) spelar utrymmen 

under mark en mindre roll för köparen av en fastighet, så länge utrymmet inte försvårar 

uthyrningen av övriga lokaler i fastigheten. Han menar att efterfrågan är beroende av 

fastighetens läge och vilka lokaler som finns i byggnaden. C. Du Rietz beskriver även 

processen för lagerhantering idag, som enligt honom till större delen sker via 

centrallager och distribution via lastbilar istället för att varje butik har sitt eget lager i 

butiken. Följaktligen minskar behovet av källarytor i hyresfastigheter. 

 

Fråga 3: Vilken parameter tror du är mest avgörande för värdet under mark, läget eller 

hyresintäkter? 

G. Eriksson svarade att båda alternativen är viktiga men att läget nog är viktigast. C. Du 

Rietz svar var att det självklart var hyresintäkten eftersom det är den som bygger värdet 

på en fastighet.  

 

 

4.2.2 Fastighetsvärderare 

Svar från intervju med Malin Åhman, VD på Värderingsinstitutet Norra AB och Fredrik 

Tångstedt, Associate Director på Cushman & Wakefield i Stockholm. 

 

Fråga 1: Uppskattar du att värdet på en fastighet ökar eller minskar om den har 

utrymme under mark? - Varför/På grund av vad ökar/minskar värdet? 

Båda intervjuerna visade på att värdet ökar om ytorna går att hyra ut. F. Tångstedt 

(personlig kommunikation, 13 maj, 2016) förklarade att värdet ökar om ytorna har ett 

hyresvärde som överstiger de kostnader som är förknippade med att förvalta desamma. 

M. Åhman (personlig kommunikation, 12 maj, 2016) beskrev det som ett bra läge på 

fastigheten tillsammans med ett utrymme som är attraktivt att bedriva verksamhet i är 

positivt. Det enda som M. Åhman ser som möjligt negativt är om det skulle finnas några 
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tekniska problem i utrymmet under mark, exempelvis fukt, tillsammans med att 

fastigheten ligger i ett område där efterfrågan är obefintlig. 

 

Fråga 2: Hur ser värdet på utrymme under mark ut i jämförelse med utrymme ovan 

mark? 

Svaren i båda intervjuerna överensstämde, värdet är lägre för de utrymmen som finns 

under mark. M. Åhman menar dock att hon sett källarlokaler med en bättre hyra och att 

det för parkeringshus går att få en bra avkastning. 

F. Tångstedt förklarar att värdet räknas på samma sätt som ytor ovan mark, dvs 

driftnettot kapitaliseras med ett marknadsmässigt avkastningskrav. Men att värdet per 

kvm generellt sett är avsevärt lägre i jämförelse med utrymmen ovan mark. 

F. Tångstedt ger även ett exempel från Stockholm: 

”För en bra lageryta i Stockholm innerstad ligger topphyrorna i intervallet 1 500 – 2 000 

kr/kvm att jämföra med topphyror på kontor som i dagsläget ligger på ca 6 500 – 7 000 

kr/kvm.” 

 

Fråga 3: Vilka utrymmen under mark skulle kunna generera intäkter? 

Både M. Åhman och F. Tångstedt svarade i sina intervjuer att garage är en källa för 

intäkter. M. Åhman tog även upp lager, och generella lokaler och kontorsliknande ytor 

med små fönster. F. Tångstedt nämner förråd men också lokaler med restauranger och 

butiker. Han förklarar också att det finns exempel på bostadsytor under mark, men med 

del i souterräng. Ett annat vanligt exempel är ytor för telecom etc. 

 

Fråga 4: Om värdet på utrymme under mark skulle beaktas i taxeringsvärdet, tror du 

att det skulle bli en märkbar och relevant skillnad? Varför tror du att det blir en 

skillnad/ingen skillnad? 

M. Åhman svarar att det definitivt blir skillnad i centrala parkeringsgarage. Och att det i 

exempelvis lagerhotell också blir en skillnad. Men att det för butiker som har lager 

oftast ingår i hyran. Där finns en ekonomisk avkastning som genererar hyresintäkter. 

F. Tångstedts svar är att taxeringsvärdet i snitt inte förändras men att det skulle kunna 

ske en marginell förändring mellan olika objekt. 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Fråga 5: Hur värderas utrymme under mark? (Hur skulle du värdera?) 

M. Åhman svarar att hon skulle värdera utefter typ och mervärde i hyresintäkter. Medan 

F. Tångstedt svarar att han skulle värdera på samma sätt som ytor över mark där ett 

marknadsmässigt driftnetto kapitaliseras med ett marknadsmässigt avkastningskrav. 

 

Fråga 6: Vilket/vilka värden är viktigast att beakta vid värdering av utrymmen under 

mark? 

Enligt M. Åhman bör utrymmen under mark, precis som resten av huset, hänga ihop 

med intjäningsförmågan. F. Tångstedt tar upp värden för utrymmenas hyresvärde, 

vakansnivåer, kostnader samt ett marknadsmässigt avkastningskrav på utrymmena. 

 

Fråga 7. Anser du att utrymme under mark bör beaktas i fastighetstaxering? - 

Varför/varför inte? 

M. Åhman menar att utrymme under mark bör ingå i fastighetstaxeringen eftersom det 

alltid går att deklarera vakanser om det inte nyttjas. Hon menar att detta ger en bättre 

representation på taxeringsvärdet gentemot husets totala avkastningsvärde. F. Tångstedt 

svarade ja, att alla uthyrbara ytor bör beaktas i fastighetstaxering. 

 

 

4.3  Sammanfattning av resultatet utifrån undersökningsfrågorna 

 

 Hur ser marknadsvärdet ut jämfört med taxeringsvärdet för 

fastigheter med eller utan utrymme under mark? 

 

De fastigheter som studerades i Uppsala (tabell 4) visade inget samband på huruvida 

marknadsvärdet påverkas ifall de har utrymme under mark eller inte (figur 7). Ett 

genomsnittligt K/T-tal för fastigheter med utrymme under mark är 1,75. För fastigheter 

som saknar utrymme under mark är det genomsnittliga K/T-talet 1,73.  

 

Ingen av fastigheterna i Uppsala visade heller på något samband mellan storleken på 

utrymme under mark och marknadsvärdet (K/T-tal), det framgår tydligt vid en 

jämförelse av tabell 2 och tabell 4. Ingen av fastigheterna hade ett K/T-tal som sticker ut 

från mängden och således går det inte att säga att K/T-talet har påverkats av utrymme 

under mark.  
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Fastigheter som studerades i Gävle (tabell 8) visade inget samband på huruvida 

marknadsvärdet påverkas ifall de har utrymme under mark eller inte (figur 9). Ett 

genomsnittligt K/T-tal för fastigheter med utrymme under mark är 2,23. För fastigheter 

som saknar utrymme under mark är det genomsnittliga K/T-talet 2,33. Ett fall i Gävle 

visade på samband mellan storleken på utrymme under mark och marknadsvärdet (K/T-

tal), Söder 37:5, vilket framgår i jämförelse av tabell 6 och tabell 8.  

Kartläggningen av städerna Uppsala och Gävle syftade till att ge underlag nog för att 

kunna göra en jämförelse för att se ett generellt samband mellan marknadsvärde och 

utrymme under mark och om det är beroende av dess geografiska läge. Det enda resultat 

som visades genom regressionsanalysen var att Gävle har ett högre K/T-tal än Uppsala. 

Dock går det inte att identifiera ett generellt samband mellan utrymme under mark, K/T-

tal och städerna.   

 

Från intervjuerna framgick det att utrymme under mark kan ses som en tillgång i de fall 

de genererar en intäkt och enligt C. Du Rietz kan det innebära en positiv påverkan på 

marknadsvärdet. I fall när utrymme under mark inte genererar intäkter och möjligtvis 

har tekniska problem kan det enligt M. Åhman ses som en utgift och därav en 

belastning som har negativ påverkan på marknadsvärdet. Baserat på vad som 

presenterats i resultatet går det inte att se något generellt samband mellan 

marknadsvärdet och taxeringsvärdet för fastigheter med mer respektive mindre 

utrymme under mark. 

 

 Hur skulle fastighetstaxeringen kunna beakta markvärdet under 

marknivå? 

 

Under intervjuerna med både mäklare och fastighetsvärderare framkom det att utrymme 

under mark har ett värde om det kan generera hyresintäkter. Behovet av lagerutrymme i 

hyreshusfastigheter tenderar att minska enligt C. Du Rietz men han menar att 

efterfrågan fortfarande finns beroende av vilket läge fastigheten har. Även G. Eriksson 

anser att det finns en efterfrågan på utrymme under mark. Enligt både M. Åhman och F. 

Tångstedt är de utrymmen som skulle kunna generera intäkter framförallt 

parkeringshus. Även lager, kontorsliknande ytor, restauranger, butiker och bostäder är 

verksamheter som skulle kunna generera intäkter för utrymmen under mark. I 

jämförelse med ytor ovan mark anser båda fastighetsvärderarna att utrymme under mark 

inte har ett lika högt värde. Om dessa ytor skulle beaktas i taxeringsvärdet tror M. 
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Åhman att det skulle bli en skillnad för centrala parkeringsgarage och lagerhotell. Men 

att det för butiker med lager inte blir en större skillnad. F. Tångstedt är inne på samma 

spår, att det skulle kunna bli en marginell skillnad mellan olika objekt. Dock tror han 

inte att taxeringsvärdet i snitt kommer att förändras. På vilket sätt fastighetstaxering 

skulle kunna beakta markvärdet under marknivå är inte uppenbart, dock finns en 

entydig stämma om att markvärdet under marknivå absolut bör beaktas. 
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5. Diskussion                

5.1 Metod 

Metoderna som är använda i arbetet, analys av köpesummor i förhållande till 

taxeringsvärden och intervju, har båda visat sig användbara för att förmedla ett resultat i 

relation till undersökningsfrågorna. Tillsammans har metoderna kompletterat varandra 

med olika djup i arbetet. Analysen av köpesummor utfördes på två olika tätorter i hopp 

om att representera hela Sverige. I efterhand visade sig denna avgränsning vara för snäv 

vilket skapade ett svagt material. Dock går analysen att upprepa i fler städer vilket är 

förväntat att ge ett bättre och starkare underlag för att dra en generell slutsats. Att fler 

städer inte inkluderades i arbetet efter att ett svagt material uppvisades var för att tiden 

var knapp och intervjuer ansågs som ett bättre alternativ. Skulle analysen av 

köpesummor upprepas i fler städer rekommenderas en tydligare avgränsning av objekt 

eftersom det i detta arbete inte har beaktats vilket år byggnaderna är uppförda. Vilket år 

en byggnad är uppförd kan ha betydelse för värdet på byggnaden och dess utrymme 

under mark.  

 

Kartläggningen fokuserades till Gävle och Uppsalas centralare distrikt. Avgränsningen 

gjordes därför att de centralare distrikten i båda städerna är där hyreshus förekommer 

mest. De som intervjuades valdes ut efter deras förväntade kunskap om hyreshus vilket 

de även lyckades förmedla. Om tid hade funnits skulle fler intervjuer med mäklare i 

Gävle gjorts. 

 

 

5.2 Analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden 

Svaret på den första undersökningsfrågan var att det inte går att se något samband 

mellan utrymme under mark och utan utrymme under mark i relation till 

marknadsvärdet genom analysen av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden. 

Analysen bestod av få antal observationer, närmare bestämt trettiotre stycken totalt. 

Anledningen till att observationerna blev så få var för att arbetet var begränsat till några 

distrikt inom de båda tätorterna.  
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Många av de fastigheter som användes i det här arbetet kan dateras ända tillbaka till 

1800-talet. Enligt planritningarna har fastigheterna i sina källarutrymmen pannrum som 

använts för uppvärmning av bygganden. Att göra dessa utrymmen brukningsbara, till 

t.ex. Butik eller lagerlokaler är förknippat med höga kostnader och därför är det högst 

troligt att en köpare av dessa fastigheter inte anser dessa utrymmen vara något av värde. 

Kostnaderna överstiger nyttan. 

 

Examensarbetet har även ett antal begränsningar som kan ha gett upphov till ett mindre 

trovärdigt resultat. De främsta parametrarna som kan ge upphov till det är: 

 

 Dålig kvalité på planritningar som leder till hög osäkerhet vid mätning av area. 

Planritningarna som beställdes från kommunerna var av varierande kvalité 

eftersom en del av planritningarna var daterade så långt tillbaka som 1800-talet. 

Den låga kvalitén på ritningarna är svåra att påverka. Lösning på problemet hade 

varit att utföra mätning på plats, även för att okulärt avgöra vilka utrymmen som 

kan anses av värde i avseende på om de är brukbara eller obrukbara.  

 

 För få värdepåverkande parametrar som tagits hänsyn till vid bestämmande av 

K/T. Vid bestämmandet av K/T-tal gjordes ingen analys av de enskilda 

fastigheterna, det vill säga, i vilket skick de är i, hur gamla de är eller vilket läge 

de har och hur dessa variabler har påverkat deras marknadsvärde. Inte heller togs 

någon hänsyn till hur standarden, eller användningen på de utrymmen under 

mark som identifierades. Skulle dessa olika variabler tagits i aspekt hade 

resultatet troligtvis blivit mer rättvisande. Insamlingen av all den informationen 

hade blivit allt för omfattande och tiden för det här arbetet hade inte räckt till. 

 

 För litet avgränsningsområde. Avgränsningsområdet var till de centrala delarna 

av Uppsala och Gävle. För att underlaget till resultatet skulle ha ansetts mer 

pålitligt skulle sökområdet utökats till att omfatta hela Uppsala och hela Gävle 

samt ett antal andra städer. Om en sådan utökning av avgränsningsområdet hade 

skett och analysen genomförts likadant som i det här arbetet hade resultatet med 

största sannolikhet blivit det samma. Däremot skulle flera observationer ha tagits 

hänsyn till vilket skulle gett ett starkare resultat. 
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Det andra delmålet i arbetet, att identifiera skillnader i K/T-talet mellan fastigheter med 

utrymme under mark och fastigheter utan utrymme under mark, utfördes i analysen av 

köpesummor. Det gjordes genom att beräkna ett K/T-tal och studera det i relation till 

om fastigheterna hade utrymme under mark eller inte. K/T valdes som normeringsmått 

för att det är vanligt förekommande vid värdering av fastigheter. Både 

bruttokapitaliseringsfaktorn och nettokapitaliseringsprocenten kunde ha använts som 

normeringsmått men valdes bort eftersom de kräver en djupare insamling av 

information kring fastigheten. Vilket ansågs vara för tidskrävande. Inga skillnader 

identifierades i analysen av K/T för fastigheter med utrymme under mark. Att ingen 

skillnad påvisats kan vara för att utrymmet under mark inte varit av värde för köparen.  

 

I resultatet finns det en fastighet som sticker ut i mängden, fastigheten Söder 37:5, som 

är belägen i Gävle. Söder 37:5 är ett idealiskt exempel på varför den här studien är av 

vikt för att uppnå en högkvalitativ fastighetstaxering. Hög kvalité i fastighetstaxering 

berörs bland annat i artikeln skriven av Quintos (2014). Fastigheten bedriver idag 

restaurangverksamhet i markplan och har ett stort källarplan som används till gym och 

tidigare använts som en del av restaurangen, då i form av dansgolv. Källarplanet är lika 

stort som hela byggnadsarean och är av sådant gott skick att fastighetsägaren kan hyra 

ut det. Enligt Paulsson (2012) är det inte ovanligt att det bedrivs olika verksamheter i 

samma byggnad. Eftersom värderingsmodellen för tomtmarksvärdet i fastighets-

taxeringen endast tar hänsyn till den byggrätt som är över markplan blir således 

taxeringsvärdet lägre än det borde vara. Det är en mycket stark indikation på varför just 

den här fastigheten har fått ett sådant högt K/T-tal. 

 

Prisutvecklingen räknades bara för 2013 och 2014 eftersom taxeringsvärdena är från 

2013. I Datscha är taxeringsvärdet är uppräknat från 2010 till 2013 års 

fastighetstaxering, men köpeskillingen är inte uppräknad från exempelvis 2010 till 

2013. Detta ger ett missvisande K/T som inte är representativt för marknadsvärdet. Om 

K/T ska vara representativt hade en prisutveckling för köpeskillingar år 2010, 2011 och 

2012 behövts beräknats för att stämma överens med 2013 års taxeringsvärde. Genom ett 

misstag vid analysen av SCBs prisutveckling beräknades aldrig detta. Problemet 

uppdagades under handledning med H. Söderblom den 26 maj. Under diskussion 

framgick det att även om det anses som ett problem skulle det inte ha en större inverkan 

på resultatet.  
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Vissa fastigheter som skulle agera underlag för arbetet sorterades bort på grund av 

storleken på det utrymme de hade under mark. Författarna bestämde att det utrymme 

under mark som var mindre än 100 kvm inte ansågs tillräckligt stora för att vara 

användbara. I ett centrumnära läge kan det övervägas om det ändå är något som borde 

tas i beaktning vid fastighetstaxering. Byggvärdet av ett utrymme under mark med en 

area på mindre än 100 kvm ansågs dock utgöra ett så pass lite byggvärde att det inte 

behövdes ta hänsyn till. 

 

Regressionsanalysen visar inga samband mellan K/T och utrymme under mark. Det vill 

säga ett högre K/T-tal beror inte på att fastigheten har utrymme under mark. Inte heller 

när fastigheten var såld har någon betydelse för ett högre K/T-tal. Eftersom 

observationerna av fastigheter till det här arbetet var begränsat går det inte att dra några 

generella slutsatser för Sverige. Däremot tyder resultatet på att fastigheter i Gävle får ett 

högre K/T-tal än i Uppsala. Det kan bero på flera olika variabler. Till exempel kan 

fastigheter i Uppsala ha ett mer exakt taxeringsvärde än fastigheterna i Gävle och 

således ha ett mer representativt K/T-tal. 

 

 

5.3 Intervju 

Det tredje delmålet i arbetet är att utvärdera vilka utrymmen under mark som bör 

beaktas i värderingsmodellen för tomtmark – lokalhyreshus. Genom intervjuerna 

framhävdes två parametrar som har en påverkan på värdet av utrymme under mark, dess 

uthyrningsförmåga och läget. Det utrymmet med uthyrningsförmåga kan därför vara 

viktig att ta upp i värderingsmodellen för mark eftersom det skiljer sig i värde från en 

fastighet med icke-uthyrningsbart utrymme under mark eller att en fastighet inte alls har 

utrymme under mark. En fastighets läge beaktas redan i fastighetstaxeringen genom 

värdeområdesindelning där läget är en avgörande faktor. Om fler mäklare och 

fastighetsvärderare intervjuats hade resultatet troligtvis blivit detsamma eftersom 

respondenterna i arbetet var oberoende av varandra och jobbade inom olika 

verksamheter men ändå gav liknande svar.  

 

Alla frågor i intervjuerna har visat sig användbara för arbetet. Dock finns en upplevelse 

av att vissa frågor blev missuppfattade vilket gav svar som inte förväntades. En del av 

frågorna kunde ha varit mer specificerade och formulerade så att respondenten uppfattat 
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frågan rätt och svarat mer exakt. Om frågorna utvärderats och formulerats rätt från 

början hade intervjuerna fått ännu djupare svar som var direkt riktade till syftet med 

arbetet.  Antalet respondenter hade också kunnat se annorlunda ut om tid för utforskning 

av direkt kunniga respondenter inom fastighetstaxering hade funnits. Svaren i 

intervjuerna gav ett bra underlag för att dra slutsatser, men en viss avsaknad av kunskap 

inom fastighetstaxering finns. Eftersom intervjuerna anses som komplement i arbetet är 

nivån på intervjuerna anpassade därefter. 

 
 
 

5.4 Resultat på undersökningsfrågor 

 Hur ser marknadsvärdet ut jämfört med taxeringsvärdet för fastigheter 

med eller utan utrymme under mark? 

 

Undersökningsfrågan syftade till att ge ett konkret svar där det går att fastställa huruvida 

fastigheter med utrymme under mark har ett K/T-tal som är X % högre eller lägre i 

förhållande till arean under mark. Ett sådant svar gick inte att ge utifrån resultatet. 

Såldes är svaret att det inte går att se några samband mellan utrymme under mark och 

hur de påverkar marknadsvärdet. 

 

Den utformade undersökningsfrågan är en fråga som lämnar stort spelrum för att göra 

spekulationer om vad som kan tänkas påverka marknadsvärdet i förhållande till om 

utrymme under mark finns eller inte.  Antalet parametrar som tas hänsyn till i det här 

arbetet är relativt få och om hänsyn till flera värdepåverkande parametrar hade tagits 

hänsyn till är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Svarets utgång hade 

kunnat bli mer exakt ifall analysen av köp hade tagit hänsyn till ålder på byggnad, 

standard och läge. Eftersom dessa parametrar har direkta anknytningar till 

marknadsvärdet.  

 

 

 Hur skulle fastighetstaxeringen kunna beakta markvärdet under 

marknivå? 

 

Svaren som framkom i intervjuerna gav aldrig något direkt svar på frågan. Dock går det 

att urskilja att det finns vissa slags utrymmen som värderas högre än andra. Ett slags 

utrymme som utmärkte sig extra var parkeringshus. Parkeringshus, som ofta ligger 
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under marknivå, beaktas redan idag i fastighetstaxering genom att klassas som säregna 

förhållanden där riktvärdet justeras.  

Andra utrymmen som lyftes i intervjuerna var lager, kontor, restauranger, butiker och 

bostäder. Dessa beaktas inte i fastighetstaxeringen men det framgår tydligt genom 

intervjuerna att de borde beaktas. Om de skulle beaktas skulle taxeringsvärdet bli mer 

representativt i jämförelse med taxeringsvärdet. Svårigheten i att beakta utrymme under 

mark är att de har ett betydligt lägre värde än utrymme ovan mark och det är mycket 

mer beroende på vad utrymmet kan användas till. Därför går det inte att taxera utrymme 

under mark på samma sätt som utrymme ovan mark.  
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6. Slutsats 

I arbetets början fanns en förväntning att en generell slutsats om hur utrymme under 

mark kunde beaktas i fastighetstaxeringen skulle kunna dras. I och med att 

hyresintäkterna visade sig ha den viktigaste rollen för värdet på utrymme under mark 

går detta inte att göra. Uthyrningsförmågan av ett utrymme är direkt kopplat till 

utrymmets kvalitet, storlek, läget och koppling till övrig byggnad. Detta kan variera 

ordentligt från fastighet till fastighet, alltså kan ingen generell slutsats om utrymme 

under mark dras. 

 

Vad som anses som viktigast är att det utrymme under mark som genererar intäkter tas 

upp i värderingsmodellen för hyreshus för mark. På vilket sätt detta bör ske är svårt att 

avgöra. Förslaget i detta arbete är att beakta utrymme under mark som genererar intäkter 

på samma sätt som parkeringshus. Vilket innebär att värdet behandlas under säregna 

förhållanden. På så sätt beaktas värdet utifrån vad det används som, vilken storlek det 

har och dess kvalitet. Skulle ytorna inte generera intäkter för tillfället rekommenderas 

att de deklareras som vakanser. Eftersom vissa fastigheter har ett betydande värde under 

mark kan det vara av stor betydelse för fastighetsägaren att få deklarera ytan för att på 

så sätt skaffa sig ett representativt taxeringsvärde.  

 

 

6.1  Fortsatt forskning 

Syftet med arbetet är att Lantmäteriet vill uppnå förbättrad kvalité i taxeringsvärdet för 

lokalhyreshus. För att uppnå detta bör tomtmarksvärdet för utrymme under mark som 

genererar intäkter beaktas i deklarationen. Vidare forskning över hur markvärdet för 

utrymme under mark bör behandlas i deklarationen anses som nödvändig eftersom detta 

arbete inte tar upp det.  

 

Analysen av köpesummor i relation till taxeringsvärde skulle kunna utvecklas genom att 

vidare forska på ett utökat arbetsområde som behandlar hela Sverige. På så sätt bör en 

generell slutsats kunna dras för marknadsvärdet i jämförelse med taxeringsvärdet 

beroende på utrymme under mark.  
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http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Vi_arbetar_med/Lokalt_f_retagsklimat/kommunernas-befolkningstillvaxt-ar-2010-2035_532010.html/binary/Kommunernas%20befolkningstillv%C3%A4xt%20%C3%A5r%202010-2035
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Vi_arbetar_med/Lokalt_f_retagsklimat/kommunernas-befolkningstillvaxt-ar-2010-2035_532010.html/binary/Kommunernas%20befolkningstillv%C3%A4xt%20%C3%A5r%202010-2035
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Bilaga A. Intervju med mäklare 

 

Göran Eriksson (GE) 070 770 18 23                

Fastighetsmäklare Husman Hagberg, Uppsala  

11 maj 2016 kl 13:30 Över telefon, inspelat med video via dator. 

 

Claes Du Rietz (CDR) 0703 39 01 01 

Fastighetsmäklare Kommersiella fastigheter och lokaler Mäklarhuset, Uppsala 

claes.durietz@maklarhuset.se 

6 maj 2010 via email och frågeformulär. 

Fråga 1: Tror du att värdet på en fastighet ökar eller minskar om det finns utrymme 

under mark (källare) - Varför tror du det? Utveckla gärna! 

GE: Ja om man jämför med om det inte hade funnits utrymme under mark så är det ja 

på den frågan (att den ökar). Därför att de utrymmena använder man gärna som förråd 

och lageryta. 

CDR: Så länge ytorna ger hyresintäkter ökar det värdet på fastigheten. Ger källarytorna 

inga hyresintäkter sänker det inte värdet. 

 

Fråga 2: Finns det en efterfrågan på utrymmen under mark vid köp/försäljning av 

kommersiella fastigheter?- Varför tror du att det finns/inte finns? 

GE: Ja det finns det. Man vill gärna ha en sådan del, man ser någonting positivt att det 

finns en sådan del i ytan som köpare. Det är inte så att det står och faller med det. Men 

finns det en sån del så är det positivt. 

CDR: För en köpare av fastigheten spelar det mindre roll om avsaknaden av källarytor 

så länge det inte försvårar uthyrningen av de lokaler som finns i fastigheten. Beror helt 

på var byggnaden ligger och vilka sorts lokaler som finns i byggnaden. Traditionella 

butikslokaler behöver mindre och mindre lagerytor till sina lokaler då lagret nu förtiden 

inte skall vara i butik utan på centrallager eller i lastbilen på väg till butik. Förr hade alla 

butiker egna lager i källaren med access från lokalen. I citylägen med gallerior är det av 

vikt med parkeringsgarage vilket då helst skall ligga i samma byggnad. I övrigt minskar 

behovet av kallarytor i hyresfastigheter. 

 

Fråga 3: Vilken parameter tror du är mest avgörande för värdet under mark, läget eller 

hyresintäkter? 

mailto:claes.durietz@maklarhuset.se


 

 

 

53 

GE: Båda är viktiga men läget är nog viktigast. Men är det så att ytan ska hyras så är ju 

en lägre hyra på de utrymmena attraktivt.  

CDR: Självklart hyresintäkten för det är den som bygger värdet på fastigheten. 

 

CDR: Eftersom det är kassaflödet som styr värdet avseende alla kommersiella 

fastigheter så påverkas såklart värdet av om en hyresfastighet har källare eller inte. 

Huvuddelen av alla hyresfastigheter erhåller hyresintäkter på de källarytor byggnaden 

har. De förhyrda källarytorna kan utgöras av parkeringsgarage, lagerytor men mycket 

ofta även butikslokaler (t.ex. HM och Kappahl m.fl har ytor i flera plan och ganska ofta 

så även källarplan). 
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Bilaga B. Intervju med värderare 

 

Mailkontakt och frågeformulär 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som gör vårt examensarbete inom 

fastighetstaxering. Arbetet utreder hur mycket av taxeringsvärdet som tappas i och med 

att utrymmen under mark (källare) inte ingår i taxeringsmodellen av mark för 

hyreshusenheter med typkod 325. 

Vi söker nu sakkunniga inom försäljning av kommersiella fastigheter som skulle kunna 

hjälpa oss att besvara frågorna: 

 

Fråga 1: Uppskattar du att värdet på en fastighet ökar eller minskar om den har 

utrymme under mark? - Varför/På grund av vad ökar/minskar värdet? 

 

Fråga 2: Hur ser värdet på utrymme under mark ut i jämförelse med utrymme ovan 

mark? 

 

Fråga 3: Vilka utrymmen under mark skulle kunna generera intäkter? 

 

Fråga 4: Om värdet på utrymme under mark skulle beaktas i taxeringsvärdet, tror du 

att det skulle bli en märkbar och relevant skillnad? - Varför tror du att det blir en 

skillnad/ingen skillnad? 

 

Fråga 5: Hur värderas utrymme under mark? (Hur skulle du värdera?) 

 

Fråga 6: Vilket/vilka värden är viktigast att beakta vid värdering av utrymmen under 

mark? 

 

Fråga 7: Anser du att utrymme under mark bör beaktas i fastighetstaxering? - 

Varför/varför inte? 
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Intervju med Fredrik Tångstedt, Cushman & Wakefield, Stockholm  

Mail-intervju 13 maj 2016 

 

Arbetet utreder hur mycket av taxeringsvärdet som tappas i och med att utrymmen 

under mark (källare) inte ingår i taxeringsmodellen av mark för hyreshusenheter med 

typkod 325. 

Ett kort kommentar här är att inget av taxeringsvärdena ”tappas”. Taxeringsvärdena 

grundas ju på genomförda transaktioner där priset för fastigheterna är beroende av hela 

fastighetens innehåll. Ingår sedan inte yta/intäkter under mark när man sen bestämmer 

taxeringsvärdena, baserat på indata man härlett från transaktionerna så kommer det leda 

till en viss snedfördelning men i genomsnitt så borde taxeringsvärdena bli rätt. En 

fastighet som har mer yta under mark jämfört genomsnittet i transaktionerna kommer få 

ett för lågt taxeringsvärde och tvärt om. 

Värderingsmodellen för mark vid fastighetstaxering av lokalhyreshus grundas endast på 

den byggrätt som finns ovan mark. Detta gör att taxeringsvärdet för lokalhyreshus 

eventuellt blir missvisande eftersom fastigheterna ibland även har utrymmen under 

marknivå.   

Håller inte med om detta skulle vara ett problem. Ytor under mark har ofta dåliga 

förutsättningar att uppbringa en hyra som medför att värdet av ytorna överstiger 

byggkostnaderna. Med anledning av detta är värdet av byggrätter under mark oftast 0 

vilket medför att det inte är ett problem att de inte räknas. När ytorna väl finns på plats 

har de såklart ett värde men som byggrätter vill jag hävda att de i de allra flesta fallen är 

0. 

Fråga 1: Uppskattar du att värdet på en fastighet ökar eller minskar om den har 

utrymme under mark?   - Varför/På grund av vad ökar/minskar värdet? 

Värdet ökar om ytorna har ett hyresvärde som överstiger de kostnader som är 

förknippade med att förvalta desamma. 

 

Fråga 2: Hur ser värdet på utrymme under mark ut i jämförelse med utrymme ovan 

mark? 

Värdet räknas på samma sätt som ytor ovan mark, dvs driftnettot kapitaliseras med ett 

marknadsmässigt avkastningskrav. Generellt sett är dock värdet per kvm avsevärt lägre 

jämfört ytor ovan mark. För en bra lageryta i Stockholm innerstad ligger topphyrorna i 
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intervallet 1 500 – 2 000 kr/kvm att jämföra med topphyror på kontor som i dagsläget 

ligger på ca 6 500 – 7 000 kr/kvm.   

 

Fråga 3: Vilka utrymmen under mark skulle kunna generera intäkter? 

Huvudsakligen utgörs ytor under mark av garage, förråd men det finns även intäkter 

från lokaler såsom restauranger och butiker. Det finns även exempel på bostadsytor 

belägna under mark, då med del i souterräng. Ett annat vanligt exempel är ytor för 

telecom etc 

 

Fråga 4: Om värdet på utrymme under mark skulle beaktas i taxeringsvärdet, tror du 

att det skulle bli en märkbar och relevant skillnad? Varför tror du att det blir en 

skillnad/ingen skillnad? 

Taxeringsvärdena i snitt skulle inte förändras däremot skulle det kunna ske en marginell 

förändring mellan olika objekt. 

 

Fråga 5: Hur värderas utrymme under mark? (Hur skulle du värdera?) 

Utrymmen under mark värderas på samma sätt som ytor över mark. Ett 

marknadsmässigt driftnetto kapitaliseras med ett marknadsmässigt avkastningskrav. 

 

Fråga 6: Vilket/vilka värden är viktigast att beakta vid värdering av utrymmen under 

mark? 

Utrymmenas hyresvärde, vakansnivåer, kostnader samt ett marknadsmässigt 

avkastningskrav på utrymmena. 

 

Fråga 7: Anser du att utrymme under mark bör beaktas i fastighetstaxering? - 

Varför/varför inte? 

Ja, alla uthyrbara ytor bör beaktas. 

En synpunkt jag har på taxeringsprocessen är att ytor även borde redovisas för 

fastigheter taxerade i 800-serien. Taxeringsvärdet kan fortfarande vara noll men det 

vore värdefullt att få in den datan i systemen för diverse analyser. 
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Intervju med Malin Åhman, VD på Värderingsinstitutet Norra AB, Söderhamn 

Mail-intervju 12 maj 2016 

 

Fråga 1: Uppskattar du att värdet på en fastighet ökar eller minskar om den har 

utrymme under mark? - Varför/På grund av vad ökar/minskar värdet?  

Har fastigheten ett bra läge där utrymmet är attraktivt för att bedriva verksamhet t ex 

garage eller lager till butiker i bottenplan mm är det helt klart positivt! Enda gången det 

skulle vara negativt är om det finns några tekniska problem t ex fukt i källare och den 

ligger i ett område där efterfrågan är obefintlig 

 

Fråga 2: Hur ser värdet på utrymme under mark ut i jämförelse med utrymme ovan 

mark?  

Lägre men för t ex parkeringshus kan man få rätt bra avkastning. Har nåt exempel jag 

sett också där lokaler i källaren har rätt ok hyra.  

 

Fråga 3: Vilka utrymmen under mark skulle kunna generera intäkter?  

Garage, lager, det finns lite generella lokaler/kontorsliknande med små fönster mm 

 

Fråga 4: Om värdet på utrymme under mark skulle beaktas i taxeringsvärdet, tror du 

att det skulle bli en märkbar och relevant skillnad?  

I centrala parkeringsgarage , definitivt Ja. För t ex lagerhotell, Ja, för butiker som har 

lager är det oftast med i hyran redan i bv lokalerna.  

 

Varför tror du att det blir en skillnad/ingen skillnad?  

För att det finns en ek avkastning som genererar hyresintäkter 

 

Fråga 5: Hur värderas utrymme under mark? (Hur skulle du värdera?) 

Utefter typ och mervärde i hyresintäkter  

 

Fråga 6: Vilket/vilka värden är viktigast att beakta vid värdering av utrymmen under 

mark? Eftersom resten av huset hänger ihop med intjäningsförmåga så bör även dessa 

lokaler vara med.  
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Fråga 7: Anser du att utrymme under mark bör beaktas i fastighetstaxering?  

Ja, man kan alltid deklarera vakanser om det inte  nyttjas. 

 

Varför/varför inte?  

Det blir bättre representation på taxvärdet gentemot husets totala avkastningsvärde. 

Argumnt för nej är att skattetrycket generellt i Sverige är högt och ägarna gör redan vad 

de kan för att slippa skatta :-) 
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Bilaga C.  Analys av köpesummor 

 

Med utrymme under mark 

Fastighetsbeteckning Köpeskilling Taxeringsvärde 

Dragarbrunn 25:1 136 743 000 kr 97 000 000 kr 

Dragarbrunn 6:2 16 555 000 kr 6 559 000 kr 

Kvarngärdet 25:4 9 105 000 kr 8 665 000 kr 

Dragarbrunn 15:3 676 203 000 kr 580 000 000 kr 

Kåbo 24:11 23 000 000 kr 10 412 000 kr 

Svartbäcken 19:1 30 790 000 kr 15 545 000 kr 

Söder 37:5 7 600 000 kr 1 627 000 kr 

Norr 30:4 57 000 000 kr 30 200 000 kr 

Norr 16:1 9 600 000 kr 6 078 000 kr 

Norr 26:1 11 500 000 kr 7 974 000 kr 

Sätra 108:20 14 000 000 kr 5 261 000 kr 

Norr 4:2 5 840 000 kr 5 053 000 kr 

Ljusgrå fält: Uppsala 

Mörkgråa fält: Gävle 

 

Utan utrymme under mark 

Fastighetsbeteckning Köpeskilling Taxeringsvärde 

Boländerna 14:7 67 000 000 kr 48 200 000 kr 

Luthagen 27:12 8 100 000 kr 4 304 000 kr 

Årsta 78:1 22 000 000 kr 16 146 000 kr 

Årsta 68:1 17 665 000 kr 10 290 000 kr 

Årsta 78:2 9 081 000 kr 8 042 000 kr 

Flogsta 39:1 5 690 000 kr 3 221 000 kr 

Fålhagen 43:16 7 250 000 kr 4 418 000 kr 
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Husbyborg 14:1 4 800 000 kr 1 589 000 kr 

Berthåga 50:1 24 608 000 kr 15 359 000 kr 

Boländerna 3:6 7 500 000 kr 4 100 000 kr 

Alderholmen 22:3 3 975 000 kr 1 554 000 kr 

Sätra 21:4 2 700 000 kr 1 094 000 kr 

Hemlingby 56:2 5 000 000 kr 2 881 000kr 

Andersberg 14:32 50 500 000 kr 15 280 000 kr 

Sätra 104:5 37 000 000 kr 21 875 000 kr 

Sörby Urfjäll 18:12 107 000 000 kr 58 742 000 

Alderholmen 4:14 3 050 000 kr 859 000 kr 

Sörby Urfjäll 30:5 3 500 000 kr 1 708 000 kr 

Näringen 8:3 24 600 000 kr 10 076 000 kr 

Hemlingby 57:3 5 823 000 kr 2 546 000 kr 

Alderholmen 21:1 9 186 000 kr 3 952 000 kr 

Sörby Urfjäll 34:4 4 183 000 kr 2 670 000 kr 

Ljusgrå fält: Uppsala 

Mörkgråa fält: Gävle 

 

Medelvärde av taxeringsvärdets procent av marknadsvärdet i Uppsala: 61 % 

Medelvärde av taxeringsvärdets procent av marknadsvärdet i Gävle: 46 % 

 

 

 

 


